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6 Ganhos fiscais e incentivos por trás de uma reforma
da Previdência justa
A ideia de se fazer uma profunda
reforma da Previdência só se
tornou um pouco mais tolerável
para a sociedade brasileira e o seu
sistema político quando o foco
passou da questão contábil e fiscal
para os aspectos de justiça. Os militares foram objeto de um
conjunto de mudanças à parte, bastante mais suave, que
acabou desagradando setores significativos da sociedade
por vir acoplado a uma melhora na remuneração dos ativos
que neutralizará grande parte da economia propriamente
previdenciária. De qualquer forma, esse episódio apenas
reforça o argumento inicial desta Carta, de que foi apenas
quando a questão da justiça foi colocada de forma mais
incisiva na argumentação a favor da reforma da Previdência
que esta fundamental mudança pôde contar – se não com o
apoio – pelo menos com a resignação de parte do eleitorado.

para a manutenção dos diversos programas sob sua batuta,
mas ressalta que o momento é de mudança de paradigma.
“A gente sabe que há muitas necessidades de investimento
no Brasil e cada vez mais o orçamento nos limita, então
temos que buscar alternativas”, diz.

Macroeconomia
28 Reforma monetária, ponto essencial para a
redução da taxa de juros
Mudanças na Previdência e no cenário macroeconômico,
que indiquem uma tendência ao equilíbrio fiscal e redução
da relação dívida pública/PIB, certamente ajudarão a
reduzir a taxa de juros. Porém, há outros problemas que
devem ser tratados no âmbito de uma reforma financeira,
como a desconcentração do mercado bancário, a redução
das operações compromissadas, a indexação à Selic e as
características de algumas regras do regime de metas, para
que haja uma redução mais consistente dos juros.

Capa | Crescimento
42 Choque de realidade

Ponto de Vista
10 Luta de classes, moto-perpétuo e o exemplo
enganoso do Japão
A taxa de poupança no Japão é da ordem de 28% do PIB
e a taxa de investimento está em torno de 24% do PIB. Ou
seja, o Japão é um país velho, que investe muito para uma
nação de população declinante, mas que poupa ainda
mais. Exporta 4% do PIB de poupança todo ano.

Entrevista
12 “A orientação é ter gestão responsável e pé no chão”
Servidor de longa data do Ministério do Planejamento,
Gustavo Canuto foi o escolhido pelo presidente Bolsonaro
para dar conta de um dos enxugamentos promovidos em
seu governo, com a fusão dos ministérios da Integração
Nacional – do qual Canuto era secretário-executivo – e
das Cidades na nova pasta de Desenvolvimento Regional.
Em entrevista à Conjuntura Econômica, o ministro revela
preocupação com as restrições orçamentárias da pasta

Com a promessa de fidelidade a
uma agenda liberal e ao ajuste
fiscal, Jair Bolsonaro estreou
a faixa de presidente com o
voto de confiança do mercado
e perspectivas de que em seu
primeiro ano de governo a economia ganharia o impulso
frustrado em 2018. Em janeiro, estimativas apontavam que,
após a marcha lenta dos últimos anos, em 2019 a atividade
econômica poderia voar mais próxima dos 3%, com lances
otimistas de até 4%. Porém, tal como o mitológico Ícaro,
quanto mais altas as apostas chegaram, mais frágeis ficaram
aos efeitos do sol de verão sobre suas asas de cera. A soma
da decantação de expectativas superdimensionadas,
volatilidade internacional, choques adversos do lado da
oferta e incertezas no front político mudou esse cenário. Na
planilha dos analistas, o Brasil do governo que completa
os primeiros 100 dias de mandato voltou a evidenciar os
desafios de uma economia em morosa recuperação, que
sua para garantir décimos adicionais ao PIB.
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Nota do Editor
Os sinais apontam para mais
um ano de crescimento econômico bem aquém do necessário.
A produção industrial cresceu
apenas 0,7% em fevereiro sobre janeiro, quando havia recuado 0,7% sobre o mês
anterior. A taxa de desemprego voltou a subir atingindo 13 milhões de pessoas e os índices de confiança
têm recuado. A expectativa gerada de que a eleição
de Bolsonaro, com promessas de uma agenda liberal,
iria destravar a atividade econômica, não tem ocorrido
na velocidade que o mercado esperava. Até agora, de
concreto, só os leilões de aeroportos e ferrovias que
tiveram elevados ágios sobre os preços inicialmente
propostos. Sem avanços palpáveis na agenda para ativar a economia, com uma desastrada atuação na área
de educação e declarações e posicionamentos polêmicos sobre os mais variados temas, a popularidade do
presidente despencou; segundo o Ibope, de 49% dos
brasileiros que consideravam o governo ótimo ou bom
no primeiro trimestre, esse índice caiu para 34%, uma
queda de 15 pontos. E dos que consideravam ruim ou
péssimo, saltou de 11% para 24%.
E com uma agenda de não negociar com os partidos
políticos, que foi defendida durante a campanha, Bolsonaro abriu várias frentes de atrito, especialmente com

o Legislativo, colocando em risco a já espinhosa tarefa
de aprovar uma reforma da Previdência, fator essencial
para mostrar que o país se preocupa com a grave crise
fiscal e está propenso a enfrentá-la. O que tem tido forte
impacto sobre o humor do mercado e levado a sistemáticas revisões para baixo sobre o PIB deste ano.
Em sua visita a Israel, outro flanco de atrito aberto
com os países árabes, grandes importadores de carne
brasileira, pela promessa de mudar a embaixada brasileira para Jerusalém – o que acabou não ocorrendo,
com a abertura de um escritório de representação –, o
presidente decidiu voltar mais cedo para casa. E, salvo
mudanças – o que não devemos descartar –, alterando
o seu discurso de campanha, resolveu se reunir com
os líderes de partidos políticos na busca de um entendimento para tocar a reforma da Previdência. O que
não deixa de ser um bom sinal. Mas parece bastante
improvável que a reforma que o governo encaminhou,
prevendo uma economia de mais de R$ 1 trilhão, seja
aprovada, sem ajustes. Mas qualquer aprovação, já é
um bom começo. Resta aguardar os próximos capítulos desse turbulento e confuso início de governo.

Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br
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Ganhos fiscais e incentivos
por trás de uma reforma da
Previdência justa
Luiz Guilherme Schymura
Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE

A ideia de se fazer uma profunda

Os militares foram objeto de

reforma da Previdência só se tor-

um conjunto de mudanças à parte,

nou um pouco mais tolerável para a

bastante mais suave, que acabou

sociedade brasileira e o seu sistema

desagradando

político quando o foco passou da

vos da sociedade por vir acoplado

questão contábil e fiscal para os as-

a uma melhora na remuneração

pectos de justiça. Como é bem sabi-

dos ativos que neutralizará grande

do, o sistema previdenciário nacio-

parte da economia propriamente

nal tem regras distintas nos regimes

previdenciária. De qualquer forma,

de aposentadoria, que favorecem

esse episódio apenas reforça o argu-

os servidores públicos. Estes foram

mento inicial desta Carta, de que foi

contemplados pela Constituição de

apenas quando a questão da justiça

1988 com integralidade (direito a se

foi colocada de forma mais incisiva

aposentar pelo último salário rece-

na argumentação a favor da reforma

bido) e paridade (reajuste dos ina-

da Previdência que esta fundamental

tivos igual ao dos ativos da mesma

mudança pôde contar – se não com

carreira). Em sucessivas reformas

o apoio – pelo menos com a resigna-

de no regime geral do setor privado

ao longo dos governos de Fernan-

ção de parte do eleitorado.

a dinâmica mais explosiva de longo

setores

significati-

do Henrique Cardoso, Luiz Inácio

Existe, entretanto, um problema

prazo, ligada fundamentalmente a

Lula da Silva e Dilma Rousseff, es-

de difícil resolução no impasse bra-

questões demográficas associadas às

sas vantagens em relação ao sistema

sileiro diante do imperativo doloro-

atuais regras do sistema.

do setor privado foram reduzidas,

so de reformar a Previdência como

Enquanto a despesa de pessoal

mas ainda são muito expressivas.

condição necessária de restauração

com ativos e inativos do governo

Assim, uma das principais preocu-

da solvência fiscal estrutural do Es-

federal está estabilizada em pouco

pações da proposta do presidente

tado. Embora a questão da justiça

mais de 4% do PIB há pelo menos

Jair Bolsonaro foi a de encaminhar

seja a que dá um mínimo de suporte

duas décadas, os gastos do Regime

a unificação dos dois regimes.

popular e político à mudança, resi-

Geral de Previdência Social (RGPS),

6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 019
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do setor privado, saíram de 3,4% do

dança que gradualmente põe fim à

PIB em 1991 para 8,5% em 2018.

aposentadoria por tempo de contri-

Supondo-se que não haja reforma

buição, as mudanças paramétricas

e as atuais regras sejam mantidas,

na concessão do benefício por idade

segundo as projeções de Manoel Pi-

são possivelmente mais importantes

res, pesquisador associado do FGV

do ponto de vista da solvência fiscal.

IBRE, os gastos do RGPS superarão

Esse fato não é nada trivial em ter-

a marca de 10% do PIB em 2029 e

mos de economia política. A refor-

atingirão 16,75% em 2060.

ma da Previdência necessariamente

Fica evidente, portanto, que ape-

terá uma tramitação difícil no Con-

nas corrigir as injustiças do sistema

gresso. Por isso, há a expectativa

previdenciário nacional não resol-

de um grau não desprezível de di-

verá os graves problemas fiscais a

luição no que está sendo proposto.

ele associados. Mesmo quando se
mergulha nos números do próprio
RGPS, dá para notar que nem sempre o ponto crucial em termos de
justiça coincide com o aspecto mais
comprometedor em termos fiscais.
A aposentadoria por tempo de
contribuição, por exemplo, vem
sendo apresentada por esta equipe econômica (e pelas anteriores)
como um ponto particularmente
regressivo do sistema. Suas regras
de elegibilidade em termos de tempo de contribuição fazem com que
o beneficiário típico seja substancialmente mais rico do que aqueles

Embora o aspecto da justiça
social seja o que dá um
mínimo de suporte popular
e político à reforma, está no
regime menos generoso do
setor privado a dinâmica
mais explosiva

que são levados a se aposentar por
idade mínima (hoje de 60 anos para
mulheres e 65 para homens). Quan-

Não resta dúvida que é muito mais

do se olha o ritmo de crescimento

factível preservar os aspectos da re-

dos dois tipos de aposentadoria, en-

forma que são considerados mais

tretanto, constata-se que a aposen-

justos do que aqueles que, mesmo

tadoria por idade tem crescido a um

não podendo ser incluídos nesta ca-

ritmo mais veloz – com expansão

tegoria, representam ganhos fiscais

média anual de número de benefí-

tão ou mais expressivos.

cios, entre 2011 e 2017, de 4,65%,

Adicionalmente, certos tópicos

comparado a 3,22% no caso do

extremamente sensíveis que foram

tempo de contribuição.

incluídos no atual projeto de refor-

Dessa forma, embora seja politi-

ma da Previdência, e que provocam

camente mais fácil “vender” a mu-

particular resistência, têm sua razão
A b r i l 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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de ser e não deveriam ser conside-

seráveis naturalmente desperta a sim-

rados puramente como “bodes na

patia e a solidariedade da população.

sala”, cuja retirada não representa-

Por isso, não é à toa que parlamen-

ria o menor problema.

tares costumam resistir muito a mu-

Parece haver quase consenso,

danças restritivas nesses programas.

por exemplo, de que, na negociação

Sempre foi difícil fazer qualquer tipo

da reforma no Congresso, o gover-

de alteração na aposentadoria rural e

no terá de ceder em relação às mu-

no BPC que não fosse no sentido de

danças na aposentadoria rural e no

ampliar a generosidade. E não está

Benefício de Prestação Continuada

sendo diferente desta vez.

(BPC). No caso da aposentadoria

Em relação à aposentadoria rural,

rural, no valor de um salário míni-

a proposta é elevar a idade das mu-

mo, as regras atuais estipulam idade

lheres, para recebimento do benefício, também para 60 anos, e exigir
uma contribuição mínima de R$ 600

Mesmo sendo mais

por ano, por grupo familiar, durante
um período de 20 anos. Há regras

fácil “vender” o fim da

de transição tanto para a mudança

aposentadoria por tempo

recolhimento da contribuição. Já no

de contribuição, mudanças

de R$ 400 para pobres em situação

no benefício por idade são

anos, mas adia o direito a um salário

talvez mais importantes
em termos fiscais

da idade das mulheres quanto para o
BPC, a reforma institui um benefício
de miserabilidade já a partir de 60
mínimo para os 70.
Apesar de todas as críticas à inclusão desses dois tipos de benefício na
reforma da Previdência, e da perspectiva de que as mudanças propostas
sejam eliminadas durante as negociações com o Congresso, ambos perma-

de 55 anos para mulheres e 60 para

necerão na agenda econômica nacio-

homens, e a necessidade de compro-

nal, e não só por problemas fiscais.

var um tempo mínimo de atividade

Mexer na aposentadoria rural e no

rural de 15 anos. Já no BPC, idosos

BPC é, sem dúvida, uma questão de-

(homens e mulheres) e deficientes em

licada em termos de sensibilidade so-

condição de miserabilidade têm di-

cial, mas não deixa de ser uma tarefa

reito a um salário mínimo mensal a

menos necessária por causa disto.

partir de 65 anos.

8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 019

A aposentadoria rural teve um rit-

A reforma da Previdência propos-

mo de crescimento anual de benefícios

ta pelo atual governo abordou de for-

entre 2011 e 2017 de 1,17%, o que

ma incisiva esses dois benefícios, cujo

é bem inferior ao do RGPS urbano,

público-alvo de idosos pobres ou mi-

mas não é irrelevante – especialmente

CARTA DO IBRE

considerando o processo de urbani-

RGPS para 20 anos, o que eleva ain-

com condições de estar no RGPS op-

zação e formalização do trabalho no

da mais essa disparidade, reduzindo

tem pelo BPC (em alguns casos até

campo. Adicionalmente, o número de

o incentivo à contribuição e podendo

em coordenação com empregadores)

benefícios rurais é bastante elevado,

aumentar a informalidade”.

por cálculo financeiro. Veloso ressal-

tendo atingido 6,4 milhões em 2017,

O pesquisador ainda nota que,

va que o aumento, pela reforma, do

mais do que, por exemplo, as aposen-

mesmo sendo muito reduzida a ren-

tempo de contribuição do RGPS para

tadorias por tempo de contribuição

da que faz jus ao BPC, ocorreu forte

20 anos pode vir a criar um requisito

no mesmo ano, que totalizavam 6

judicialização na concessão do be-

difícil de cumprir para um trabalha-

milhões. O BPC, por sua vez, é um

nefício. Em 2013, decisão do STF

dor de baixa renda que não seja ele-

programa cujo impacto fiscal tende

firmou jurisprudência que eleva a li-

gível ao BPC. Neste caso, escreve o

a aumentar – levando-se em conta as

nha de corte do programa de ¼ para

economista, “uma possibilidade que

atuais regras e a demografia –, saindo

meio salário mínimo. Além disso,

deveria ser considerada seria a cria-

de gastos de 0,79% do PIB em 2019

acrescenta Veloso, “um grande nú-

ção de uma renda mínima de aposen-

para 1,36% em 2040.

tadoria para todos os trabalhadores,

Como se vê, embora haja um aumento nos gastos com BPC ao longo
dos próximos anos, a questão fiscal,
no caso desse benefício, não parece
um grande problema. No entanto, o
BPC traz uma complicação de outra
natureza. Em seu atual formato há
o risco de estímulo à informalidade,
como explicou, em recente artigo no
Blog do IBRE, o pesquisador associado Fernando Veloso (https://blogdoibre.fgv.br/posts/mudancas-nobpc-e-protecao-social). O problema
se dá justamente pela conjunção das
presentes regras do auxílio com a

de natureza não contributiva”.

Para além da questão fiscal,

De qualquer forma, a mudança do BPC visa também a ajustar o

o BPC no atual formato

sistema previdenciário brasileiro no

também traz o risco de

lidade. Uma das principais linhas de

estimular a informalidade,

vestigar as razões do fraquíssimo rit-

como explicou Fernando

no Brasil nas últimas décadas, e a

Veloso em recente artigo

vários elementos desta equação.

no Blog do IBRE

sentido de não estimular a informatrabalho de Veloso atualmente é inmo de crescimento da produtividade
questão da informalidade é um dos
Por essas razões, essas mudanças
previstas no atual projeto de reforma da Previdência, que à primeira

elevação das exigências para a apo-

vista causaram evidente mal-estar na

sentadoria no regime geral.

sociedade, não devem ser imediata-

Hoje, um trabalhador de baixa

mero de ações na Justiça tem como

mente descartadas sem que uma re-

renda do setor privado pode se apo-

objetivo excluir determinadas fontes

flexão mais ampla seja feita, e sem

sentar com os mesmos benefício e

de renda ou despesas do cálculo da

que este debate possa ser amadureci-

idade – salário mínimo e 65 anos para

renda familiar per capita utilizada

do para que os problemas menciona-

homens, respectivamente – do que al-

para determinar a elegibilidade”.

dos venham a ser resolvidos.

guém que ganhe o BPC. A diferença

Fica clara a lógica, portanto, por

é que o aposentado pelo RGPS tem

trás da elevação para 70 anos da ida-

que contribuir por um mínimo de 15

de mínima para se obter um salário

anos, e o beneficiário do BPC não pre-

mínimo do BPC, cinco anos a mais do

cisa ter feito qualquer aporte. Como

que os 65 da idade de aposentadoria.

escreveu Veloso, “a reforma aumenta

O objetivo é justamente o de reduzir

o tempo mínimo de contribuição do

os incentivos para que trabalhadores

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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Luta de classes, motoperpétuo e o exemplo
enganoso do Japão
Samuel Pessôa
Pesquisador associado do FGV IBRE
No século XIX, a luta de classes
ocorria no chão de fábrica e nas ruas.
Tempos de greves, manifestações e
cavalaria dispersando violentamente
os trabalhadores.
A luta de classes tinha um princípio básico. Os recursos são escassos e, para reduzir a desigualdade e
construir uma sociedade mais justa,
era necessário tirar de quem tem.
A tradição marxista-leninista era
muito cética quanto à capacidade
de haver melhoras significativas nas
injustiças de uma economia de mercado por meios incrementais, isto é,
tributando e transferindo serviços
públicos de qualidade. Melhor expropriar e estatizar.
Sabemos que esse caminho deu
errado. O melhor que o século XX
legou para o século XXI foi a expe
riência do Estado de bem-estar social.
Nas sociedades modernas, a maior
parte do conflito distributivo ocorre
no interior do orçamento do Estado.
Um movimento curioso foi o caminho que o conflito distributivo
tem percorrido nos últimos tempos.
Se, antigamente, a explicitação da
1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 019

limitação de recursos e a necessidade de tirar de uns e transferir para
outros era o tema da disputa, agora
movimentos mais ou menos identificados com aquelas bandeiras passadas tomaram caminhos que minimizam a restrição de recursos.
Aqui em nosso quintal é comum
o pensamento econômico abarcar
entendimentos do funcionamento
da economia que estabelecem enorme espaço fiscal para o Estado. Com
base em leitura extremada da contribuição de Keynes, constrói-se narrativa de que a economia opera quase
sempre com ociosidade.
A ociosidade permite que o governo gaste sem ter recursos: o
Banco Central simplesmente emite e transfere recursos ao Tesouro,
que os gasta. O gasto estimula o
crescimento e o aumento do emprego e da renda. De quebra, o déficit público se reduz, pois a receita
de impostos sobe.
O moto-perpétuo das contas públicas garante o crescimento permanente. Não há escassez e o desenvolvimento somente não é atingido pois

algum interesse mesquinho do capital, inconfesso e difícil de ser compreendido, impede.
Mais recentemente tem se popularizado em departamentos pouco
conhecidos da academia americana
a modern monetary theory (MMT).
Uma leitura rápida e preliminar
dessa literatura indica haver paralelismo entre as prescrições de polí-
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tica econômica heterodoxas e as da
MMT. Ambas veem enorme elasticidade na capacidade de gasto do
setor público, sem que a restrição de
recursos da economia seja testada.
O importante a reter é que as duas
correntes correm na direção contrária da forma como a luta de classes
foi historicamente travada no século
XIX: minimizam a restrição de recursos em vez de explicitá-la.
Uma evidência empírica que tem
sido recorrentemente levantada para
justificar a ausência de restrição ao
gasto ou sua elevada elasticidade é a
ausência de inflação no Japão.
O argumento parece ser o seguinte: o Japão tem enorme dívida pública. O seu BC promoveu
fortíssima expansão de balanço e
não há sinais de inflação. Adicionalmente, em que pese toda a expansão monetária, os juros reais
são muito baixos. Assim, o Japão
comprovaria essa enorme elasticidade do gasto público.
Mas a experiência japonesa não
se presta a esse objetivo. Os juros
reais negativos como um caso de
equilíbrio (vigente no Japão) constituem um fenômeno real que já fora
previsto no clássico Theory of interest, de Irving Fisher, publicado em
1930. O modelo de Fisher é a teoria
de juros “mainstream”.
Juros é o preço intertemporal. Se
ele for maior do que um, os juros
serão positivos; se o preço entre o
presente e o futuro for menor do que
um, os juros serão negativos.
As pessoas demandam e ofertam
fluxos futuros de renda. O balanço
entre essa oferta e demanda estabelecerá a taxa de juros.
No frigir dos ovos, há somente
duas maneiras de adquirir um fluxo

de renda futuro: ter algum ativo real
– casa para alugar, arrendamento de
terras, fábricas, participação acionária em alguma empresa, título de
renda fixa associado a negócio produtivo, como debêntures de infraestrutura – ou ter uma participação
sobre a receita de impostos futuros,
por meio da aquisição de um título
de dívida pública.
Em uma sociedade em que a população se reduz, a oferta de ativos
reais que possam garantir uma renda futura entra em queda: haverá
menor demanda futura por apartamentos para alugar, estradas, portos,
aeroportos, trens etc.
A demanda também cai, pelo menor crescimento populacional. Entretanto, essa tendência à queda da
demanda por fluxos de renda futura
é contrabalançada pelo envelhecimento e pela grande incerteza individual, associada a ele, sobre gastos
futuros com saúde e tempo de sobrevida na inatividade.
Há uma demanda por seguro, que
será ainda maior se não houver um
Estado de bem-estar social suficientemente generoso para ofertar publicamente este seguro contra os riscos
da velhice.
Nesse caso, é perfeitamente possível que, em equilíbrio, os juros reais
sejam negativos. Fisher esperaria que
assim fosse.
O Japão é a sociedade mais envelhecida que há. A razão de dependência – população com 65 anos ou
mais como proporção da população
entre 20 e 64 anos – é de 47%. O
gasto do setor público com previdência é de 10% do PIB. O Brasil
gasta 14% do PIB com 13% de
razão de dependência. A norma internacional sugere que o Japão, em

função da demografia, deveria gastar uns 18% do PIB.
Dado que o Estado é muito avarento na oferta de seguros públicos,
a população precisa poupar muito,
mesmo com juros negativos.
De fato, a taxa de poupança por
lá é da ordem de 28% do PIB e a
taxa de investimento está em torno
de 24% do PIB. Ou seja, o Japão
é um país velho, que investe muito
para uma nação de população declinante, mas que poupa ainda mais.
Exporta 4% do PIB de poupança
todo ano.
Mais impressionante ainda é que,
nos últimos 30 anos, o PIB per capita cresceu 0,9% ao ano, próximo do
crescimento americano.
É uma sociedade extremamente
envelhecida – com uma fenomenal
capacidade de crescimento (dadas
as circunstâncias) e de poupança –
e, mesmo assim, consegue investir
internamente quase ¼ do produto.
Evidentemente, o retorno desse investimento não será muito elevado.
Mal deve cobrir a depreciação. Mesmo assim ele ocorre, pois há muita
demanda por fluxo de renda futura.
Adicionalmente, a dívida pública
tem que crescer: há muita demanda
por fluxos de renda futura; é muito
difícil ofertar tudo com investimentos reais, e resta, portanto, ao Estado suprir essa demanda.
Assim, é verdade que o setor público japonês apresenta uma restrição muito elástica. Mas a fonte da
elasticidade não está nos recônditos
da teoria monetária que foram esquecidos pelo saber convencional.
Está na capacidade de um povo
que apresenta um nível educacional,
disciplinar, de trabalho e de poupança inaudito.
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“A orientação
é ter gestão
responsável e
pé no chão”

Gustavo Canuto
Ministro do Desenvolvimento Regional

Solange Monteiro, de Brasília
Servidor de longa data do Ministério do Planejamento, Gustavo Canuto foi o escolhido pelo presidente Bolsonaro para dar conta de um dos enxugamentos promovidos em seu governo, com a fusão dos ministérios da Integração Nacional – do
qual Canuto era secretário-executivo – e das Cidades na nova pasta de Desenvolvimento Regional. Em entrevista à Conjuntura Econômica, o ministro revela preocupação com as restrições orçamentárias da pasta para a manutenção dos diversos
programas sob sua batuta, mas ressalta que o momento é de mudança de paradigma.“A gente sabe que há muitas necessidades de investimento no Brasil e cada
vez mais o orçamento nos limita, então temos que buscar alternativas”, diz. Canuto
afirma que essa máxima também se aplica ao Programa Minha Casa Minha Vida –
que completou dez anos em março –, seja para revisar o limite de financiamento
para cada faixa, seja para adequá-lo a possíveis mudanças na dotação do FGTS. “Se
a decisão for por uma mudança, entretanto, será preciso fazê-la com cautela, para
que as empresas possam absorver esse impacto e buscar alternativas”, alerta.
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Conjuntura Econômica — Quais os
desafios na reestruturação das atividades que eram dos ministérios
de Integração Nacional e Cidades?
O principal desafio, com as restrições orçamentárias e financeiras
impostas, é conseguir fazer com que
os vários programas e ações que já
estavam em curso não sejam descontinuados ou interrompidos de
maneira a prejudicar a imagem do
governo federal e as políticas propriamente ditas. Em grandes linhas,
temos seis áreas de atuação: segurança hídrica, saneamento, habitação, mobilidade, defesa civil e o desenvolvimento produtivo regional
propriamente dito. Temos muitos
projetos em andamento, compro-
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missos que foram feitos em gover-

pois 1/18 é menos que a verba de

ridade dos repasses, de que o pro-

nos passados e estão em diferentes

um mês. A orientação do governo é

grama vai rodar sem sobressaltos

estágios de execução. Alinhados ou

ter gestão responsável e pé no chão.

até o final do ano. Hoje, sem levar

não à política atual, não se podem

A situação é de ajuste fiscal, a neces-

em conta o contingenciamento or-

simplesmente suspender ou can-

sidade é que façamos um esforço de

çamentário, a suplementação que

celar. O outro desafio é conseguir

equilibrar as contas para sinalizar

precisamos é de R$ 800 milhões.

fazer com que os programas sejam

ao mercado que realmente o gover-

Ou seja, somando a dotação apro-

revisados para atender a uma nova

no tem outro modo de pensar, que

vada, de R$ 2,6 bilhões, precisaría

diretriz, uma nova orientação de

só assume compromisso que pode

mos de R$ 3,4 bi. Esse montante

política de governo, que é a parte

cumprir, e elencar nossas priorida-

representa principalmente a de-

da política pública propriamente

des. Esse é o trabalho que será fei-

manda da Faixa 1 (para famílias

dita. Queremos planejar antes de

to nas próximas semanas, quando

com renda até R$ 1,8 mil, finan-

executar, e estamos fazendo isso

tivermos uma noção clara do que

ciada com recursos do Orçamento

balizados em uma ideia de planos

Geral da União – OGU), e responde

nacionais: plano nacional de habi-

pelo que já está em execução. Sa-

tação, de saneamento, segurança

bemos que o corte terá reflexos na

hídrica. Este último, inclusive, já foi
concluído pela Agência Nacional de
Águas (ANA) e devemos apresentálo até o dia 11 de abril, cumprindo
a promessa de entrega para os primeiros cem dias de governo.
Qual a dimensão da restrição orçamentária do seu ministério?
Esse é um levantamento que está
sendo feito por cada secretário –
foi meu primeiro pedido quando
entrei, um diagnóstico de tudo que
está em execução, para conversar

Sem levar em conta o

habitação, então teremos que ajus-

contingenciamento

novas contratações financiadas, já

orçamentário, a

tar principalmente a questão das
que 10% do total que coloco vem
do orçamento.

suplementação que

Levando em conta o impacto so-

precisamos para o

pecialmente diante de uma lenta

MCMV é de

mica, o senhor espera alguma sina-

R$ 800 milhões

Desde o início estamos defendendo

cial e econômico do programa, esrecuperação da atividade econôlização positiva?
isso: que é um programa que traz

com o Ministério da Economia –,

benefícios não apenas sociais, mas

e que deveremos analisar com o

que aquece a economia. Mas não

decreto de programação orçamen-

posso garantir que no Ministério da

tária e financeira, que define de

teremos disponível, da necessidade,

Economia isso seja dado como prio-

onde sairá o contingenciamento,

bater uma coisa com outra e elencar

ridade. Estamos discutindo com a

em mãos (o decreto, lançado após

prioridades.

Economia, com a Casa Civil e com

a entrevista, determinou corte de

o próprio presidente. Mas é preciso

R$ 2,98 bilhões para a pasta, cerca

Qual a perspectiva para o Programa

deixar claro que nas faixas com fi-

de 30% do orçamento inicial). Pas-

Minha Casa Minha Vida (MCMV), que

nanciamento do FGTS estão sendo

samos estes últimos três meses sob

completou dez anos em março?

feitas novas contratações. A gen-

uma restrição importante, com 1/18

Minha principal preocupação é,

te fez repasse, apesar de menor do

do orçamento, o que fez com que

dentro do ajuste fiscal que está sen-

que a demanda se apresenta. Foram

rodássemos de forma mais lenta,

do empreendido, buscar a regula-

R$ 50 milhões em janeiro, mais
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R$ 50 milhões em fevereiro, e a

longo de muitos anos – há casos, por

sinalização positiva da Economia de

previsão é fechar março com R$

exemplo, de afetados por enchentes

que haverá uma suplementação de

150 milhões para viabilizar novas

no Complexo do Alemão (Rio de

R$ 700 milhões para essas contrata-

contratações financiadas. Isso é de

Janeiro) em 2009 – e só agora con-

ções, não se autoriza nenhuma.

OGU, para 10% de subsídio a novos

seguiram chegar ao estágio final da

financiamentos. No Faixa 1, que é

contratação. Fizemos uma análise

O MCMV está sob revisão. Quais mo-

OGU puro, é que não estamos con-

detida, e identificamos algumas de-

dificações gostaria de implementar?

seguindo fazer novas contratações,

ficiências processuais que podem

O objetivo principal é que o progra-

em virtude de indisponibilidade or-

ser sanadas. Mas o principal vício é

ma atenda à sua finalidade, quan-

çamentária.

ausência de orçamento. Não havia

do de sua criação. Há um déficit

– e ainda não há – disponibilidade

habitacional importante, tanto na

O cancelamento da contratação

de recursos. Preciso dessa garantia

questão de produção habitacional

de 17,4 mil novas unidades apro-

para fazer uma gestão responsável,

quanto da precariedade das mora-

vada pelo governo Temer no final

dias existentes. O Ministério das Ci-

de dezembro foi motivado pela si-

dades, que veio para nós, tem dois

tuação fiscal?

programas: o MCMV, de produção

Não foi um cancelamento. Assim
que soube da situação orçamentária, disse: não dá para a gente
autorizar o início das obras até
ter a garantia dos recursos. Para
rodarem, essas obras demandam
R$ 700 milhões. E aí minha necessidade sobe de R$ 800 milhões
para R$ 1,5 bilhão. Como não tive
essa sinalização da Economia, não
autorizei o início das obras, até que
se tenha tudo equalizado. Ressalto
isso porque metade dessas 17.404
unidades contratadas são da moda-

Preciso da garantia

habitacional, mas também tem o de

(orçamentária) para evitar

cários. Em alguns casos, melhoran-

o que ocorreu em 2015,

resolve o déficit, mas ficamos muito

quando foram autorizadas

na necessidade de garantir moradia

obras além da capacidade,

urbanização de assentamentos predo as condições de habitação você
focados na produção, mais do que
digna ao cidadão.
Quanto ao MCMV, a primeira
revisão é verificar a capacidade do

acabou o recurso e várias

beneficiário de financiar seu imóvel,

construtoras quebraram

ras mais atrativas para que ele pos-

que a gente crie condições financeisa, com os recursos que tem, atuar.

lidade área de risco, calamidade e

No caso das Faixas 1,5 e 2 (para fa-

obras associadas ao PAC (desloca-

mílias com renda de até R$ 2,6 mil e

mento de famílias) e não precisam

R$ 4 mil, respectivamente), os va-

de seleção. São motivações que ca-

e evitar que aconteça o que ocorreu

lores estão adequados para atender

lam fundo na nossa política, pois

em 2015, quando foram autoriza-

a esse público? Os financiamentos

têm muito a ver com defesa civil,

das obras muito além da capacidade

que são feitos chegam ao seu tér-

com preservação de vidas. Se sei

orçamentária, chegou um período

mino, ou a população fica inadim-

que aquela pessoa está em vulne-

do ano em que acabou o recurso e

plente? Quem está sendo de fato

rabilidade e não a retiro daquela

várias construtoras quebraram por

atendido pelo programa? Quem

situação, é muito ruim.

conta disso. Preocupados com essa

está captando recursos pelo FGTS

Então, apesar de terem sido feitas

situação é que sobrestamos a auto-

é quem a gente esperava? Precisa-

no apagar das luzes, têm seu mérito,

rização. Não foi cancelado. O que

mos garantir que o programa seja

pois estavam sendo trabalhadas ao

foi feito foi indicar que, até ter uma

usado por quem de fato precisa. O
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que já sabemos é que na Faixa 1,5

irregular, ocupação por grupos de

ficamos que grandes condomínios,

houve muitos financiamentos que

criminosos, e também garantir que

acima de 500 unidades, não são a

não chegaram ao seu término, com

aquelas pessoas possam de fato se

melhor solução, devido à dificuldade

pessoas muitas vezes iludidas pela

desenvolver. Estamos falando de

de interação de forma coordenada e

possibilidade de pagar, mas que

um programa com investimento

pacífica desses moradores. Segundo,

tiveram que devolver o imóvel. E

maciço do governo federal, R$ 60

com o aumento da fiscalização da

que outras pessoas com renda mui-

bilhões ao ano, que pode vir asso-

presença de equipamentos urbanos

to acima do que o programa prevê

ciado a outros programas – como

como comércio, iluminação, trans-

conseguiram acessar o MCMV se

de prevenção a doenças, qualifi-

porte. Hoje temos alguns conjuntos

beneficiando de um financiamento

cação profissional. Então é uma

habitacionais já concluídos mas que

mais barato, quando poderiam ter

questão de repensar a modelagem.

não foram entregues exatamente

se financiado em bancos privados.

Sobre o que já existe, primeiro é

pela falta desses equipamentos urba-

Já no Faixa 1, precisamos fazer

preciso traçar um diagnóstico sobre

nos, pois meu indicador não é entre-

uma revisão mais detida para garan-

gar casa construída, mas ter pessoa

tir que os conjuntos estejam numa

morando com dignidade. Se entrega

localização que permita aquelas

e não tem creche, escola, estação de

pessoas a ter dignidade, transporte
público, iluminação, segurança, que
não ficarão à mercê de facções criminosas, e que os imóveis não sejam
revendidos. O imposto que financiou a produção daqueles imóveis
veio da população brasileira, inclusive da mais humilde – e sabemos
que a distribuição tributária é perversa, quem ganha pouco contribui
muito –, por isso é preciso cautela
para usar. Já identificamos casos de
pessoas que por uma série de razões
não ficam no imóvel, o revendem

Se for definido que o poder

tratamento de esgoto, estou levando

público não deve financiar

ser tão ruim quanto onde a pessoa

o mercado imobiliário,
que isso não seja feito de

para uma situação ruim. Pode não
está hoje, mas é ruim.
Em que medida uma possível mudança na destinação do FGTS, que
tem sido debatida, pode alterar o

forma abrupta, para que as

rumo do MCMV?

empresas possam absorver

habitacional. O que sabemos é que

esse impacto

mercado imobiliário de todo o Bra-

O assunto vai bem além da questão
hoje o programa representa 60% do
sil. Qualquer frustração nessa oferta

de forma irregular, e voltam para a

causará impacto relevante no setor.

situação de vulnerabilidade em que

Se a decisão for por uma mudança,

estavam. Por isso a revisão do pro-

será preciso fazê-la com cautela, de

grama está sendo feita, e estamos

as pessoas que moram lá. E já temos

forma gradual. Se for definido que

em vias de apresentar à sociedade

iniciativas

bem-sucedidas

a política não deve ser de o poder

qual nossa proposta do programa.

nisso. Uberaba (MG) é um exem-

público financiar o mercado imobi-

muito

plo. Lá eles conseguiram fazer um

liário como vem financiando, que

O foco será do lado prospectivo ou

mapeamento detido do cadastro,

isso não seja feito de forma abrupta,

do corretivo?

identificando se o morador é efeti-

para que as empresas possam absor-

As duas coisas. Uma coisa é garan-

vamente a pessoa cadastrada como

ver esse impacto, se acomodar e bus-

tir que recursos venham a ser inves-

beneficiária.

car alternativas.

tidos de forma a atender esses crité-

Ao longo de seus dez anos, o pro-

Mas tudo dependerá dessa con-

rios – não permitir comercialização

grama foi evoluindo. Primeiro, veri-

versa com o Ministério da Economia
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sobre como se vê o futuro. Tanto lá

voltaica. A iniciativa privada pode-

ará e Rio Grande do Norte). É uma

como aqui, o objetivo é garantir ge-

ria assumir a operação das bombas e

preocupação grande, porque é uma

ração de riqueza, emprego e renda,

teria como contrapartida a possibili-

conta alta para o governo. Hoje está

então é preciso trabalhar com muita

dade de gerar energia elétrica e ven-

em R$ 300 milhões, e chegará a R$

cautela essa redefinição. Que deve-

dê-la. Temos linhas de transmissão

600 milhões ou mais quando o eixo

rá ser tratada no conselho curador

ao longo de todo o canal, que conta

norte estiver totalmente em opera-

do FGTS, que eu presido, e no qual

com seis estações de bombeamento

ção, o que esperamos que ocorra até

vários ministérios têm assento, para

no eixo leste e outras três no eixo

novembro. Minha primeira viagem

se discutir de maneira colegiada. A

norte. Essas subestações já foram

como ministro foi aos quatro esta-

gente sabe que há muitas necessida-

dimensionadas com potência maior

dos beneficiados para falar com os

des de investimento no Brasil e cada

do que a necessária para o funciona-

governadores, propor que nos reu-

vez mais o orçamento nos limita,

mento das bombas, justamente pen-

níssemos em câmaras de conciliação

então temos que buscar alternativas.

sando numa geração adicional que

e arbitragem dentro da Advocacia

Fundos públicos e fundos privados

Geral da União (AGU), uma para

são uma alternativa, bem como ou-

cada estado, para avançar na assina-

tros arranjos e cooperações. Esse é

tura de contrato de operação comer-

um movimento de todo o governo,
e no MDR não está sendo diferente,
tanto que na nossa estrutura a gente
criou duas subsecretarias específicas
para isso: uma de fundos públicos,
embaixo da secretaria executiva, e
outra de cooperação internacional
e arranjos institucionais e parcerias.
Estamos caminhando para uma
mudança de paradigma. E, caso
se confirme a distribuição ou uma
redução importante do FGTS no financiamento em habitação, vamos
buscar alternativas. Estamos aqui

Precisamos ter cuidado

cial. Com a assinatura do contrato,

para tornar o mercado

que temos hoje para a operação do

de saneamento atrativo

dicionantes da licença de operação.

ao privado sem matar o

discutir na câmara. Nos últimos dois

público, a ponto de

mas não foi possível. Então agora

não poder atender

te para se discutir, os governadores

aos pequenos

poderemos passar da pré-operação
eixo leste, pois essa é uma das conComo viabilizar isso é o que vamos
anos tentou-se chegar a um acordo,
escolhemos a AGU como ambienconcordaram, e estamos buscando
chegar num contrato de operação
comercial o mais rápido possível.

para isso, para pensar fora da caixa,
No caso do plano de segurança hí-

pensar o novo.

drica, como se dará o envolvimento

Já estamos fazendo parcerias,
inclusive internacionais. Há muito

pode ser transmitida pelas linhas.

do governo federal com iniciativas
subnacionais, e qual sua relação

interesse de investimento no Brasil,
por exemplo, de investimento no sa-

Como tem evoluído o arranjo para a

com o interesse do presidente Bol-

neamento, em segurança hídrica. A

cobrança da água do São Francisco?

sonaro pela tecnologia de dessali-

própria transposição do São Francis-

Já entregamos água a Paraíba e Per-

nização israelense?

co já está em modelagem no BNDES

nambuco, que ainda não está sendo

O plano busca identificar necessida-

para que a gente possa viabilizar a

cobrada, pois não temos um con-

des hídricas e intervenções que esta-

operação de geração de energia elé-

trato de operação comercial com

vam em curso, o que não contempla

trica, utilizando a área ao redor dos

nenhum dos quatro estados que se

apenas obras federais. Levantamos

canais para geração de energia foto-

beneficiarão (além dos citados, Ce-

propostas de solução, e avaliamos se

16 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 019

ENTREVISTA GUSTAVO CANUTO

poderiam resolver aquela situação.

rado e recuperado ao longo dos

tornar o mercado atrativo ao pri-

Se o projeto de uma planta de des-

anos e não fique lá abandonado.

vado sem matar o público a ponto

salinização na região metropolitana

de não poder atender aos pequenos.

de Fortaleza tem potencial para au-

Quanto ao saneamento, qual o foco

Essa é a dificuldade, isso é o que a

xiliar a segurança hídrica, entra no

da revisão da Medida Provisória 686,

secretaria de saneamento tem tra-

plano. Como vai ser feita, financia-

que institui o marco legal do setor?

balhado desde o início, para poder

da, se o governo federal vai ajudar,

A MP 686 que foi editada no final

chegar num modelo, numa proposta

aí é um detalhamento. O primeiro é

do ano trouxe avanços, resolveu a

que atenda aos dois mundos. Dessa

o levantamento.

doença principal, mas com ela vie-

forma, nossa proposta cria algumas

No caso da dessalinização, é im-

ram efeitos colaterais que também

garantias para que uma companhia

portante citar que há dois tipos.

precisam ser tratados. A gente en-

estadual que esteja desempenhando

Uma solução de água marinha que se

tende que infelizmente as compa-

um bom trabalho não seja obrigada

coloca em capitais litorâneas, princi-

nhias estaduais carecem de condi-

a se submeter a um processo licita-

palmente naquelas que utilizam re-

tório para manter o contrato com

cursos hídricos de reservatórios que

o município ao qual atende. Quere-

estão no interior. Quando consigo

mos cuidar desses efeitos colaterais

que essa capital seja abastecida com
planta dessalinizadora, ela vai poupar recurso hídrico do reservatório
do interior. É uma compensação.
Pode-se pensar como se fosse uma
termoelétrica, que se aciona quando
há carência de geração por outras
fontes. Não são o plano A, pois são
mais caras, mas numa situação de
escassez hídrica, podem ser acionadas para poupar o interior.
Outra coisa é a dessalinização
do interior, em que se usam poços
subterrâneos para tratar essa água

A realidade é que a
carteira (do programa

para tornar o saneamento atrativo e
mudar nossos indicadores, que são
muito ruins.

Avançar Cidades) é

O programa de mobilidade Avançar

muito maior do que

relacionadas aos grandes even-

temos condições de

Olimpíadas –, que hoje apresentam

tocar. Teremos que

Rio, por exemplo, estava sob amea-

fazer escolhas

governo estadual. Quantas obras

Cidades ficou marcado pelas obras
tos esportivos – Copa do Mundo e
problemas de operação. O VLT do
ça de parar por falta de repasses do
há em andamento e quais as pers-

salobra e atender a uma população

pectivas de revisão?

difusa que tem dificuldade de ser

A encomenda que fiz para o secretá-

atendida por adutora ou outros re-

rio foi a de levantar os projetos em

servatórios. Essa consta do Progra-

ções financeiras para dar conta de

carteira, indicar quais são factíveis e

ma Água Doce, do Ministério do

toda a demanda de forma eficiente.

têm robustez técnica para continuar.

Meio Ambiente, e que veio para cá.

Há grande interesse demonstrado

Sabemos que alguns, apesar de terem

A gente entende que era um pro-

por várias companhias privadas, in-

sido contratados, infelizmente não

grama muito bom, com tecnologia

clusive internacionais, para atuar no

têm tecnicamente meios para serem

boa, mas que apresenta problemas

setor de saneamento e o que estamos

continuados, então seria desperdício

de custeio depois da instalação do

tentando é fazer com que a regra

de recursos investir neles. A realidade

sistema. O desafio é garantir que

permita a entrada desses players pri-

é que a carteira é muito maior do que

o sistema que foi implantado pelo

vados. Mas precisamos ter cuidado

temos condições de tocar. Teremos

governo federal seja mantido, ope-

e garantir a justa medida. Conseguir

que fazer escolhas.
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Buscando o seu lugar
Programa Minha Casa Minha Vida completa dez anos com
revisão de rumo e sob restrição fiscal
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Criado em 25 de março de 2009, o
Minha Casa Minha Vida (MCMV)
completou uma década colecionando
números de peso. Com 5,5 milhões
de unidades contratadas até o final de
2018, é o maior programa habitacional da América Latina e superou com
folga os 4,43 milhões de unidades que
o BNH, executor do Plano Nacional
de Habitação que vigorou de 1964 a
1986, ergueu em seus 22 anos de existência. Tal monta também fez toda a
diferença dentro do setor da construção, intensivo em investimento e mão
de obra, onde o MCMV domina em
lançamentos e unidades vendidas.
Mas se em sua origem o programa
fez parte do grupo de medidas para
manter a economia aquecida e mitigar
os efeitos da crise financeira internacional, além de combater o déficit habitacional, hoje é ponto de preocupação do mercado quanto às restrições
fiscais que no primeiro trimestre levaram ao atraso de repasses e suspensão
de novas contratações, bem como ao
futuro do FGTS – fonte de financiamento das faixas 1,5 a 3 – seja quanto
ao seu fluxo, seja quanto a uma revisão do destino desses recursos.
“Tivemos saldo positivo de contratação de trabalhadores na construção nos dois primeiros meses do ano,
prevendo uma recuperação de mercado, algo que há muito tempo não
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registrávamos. Mas uma confluência
de fatores – falta de dinheiro para o
MCMV, mudança na organização
dos ministérios, mudanças estruturais
na Caixa – fez com que o começo de
2019 fosse fraco e deixou as empresas
mais pessimistas quanto às perspectivas para o restante do ano”, diz José
Carlos Martins, presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção
(Cbic). Para ilustrar esse baque, o executivo cita que em janeiro as contratações do MCMV representaram menos
da quarta parte do registrado no mesmo período de 2018: 14 mil unidades,
contra 78 mil no ano passado.
Pelo Índice de Expectativas que
faz parte do Índice de Confiança da
Construção do FGV IBRE, essa reversão de humor se verifica a partir
de dezembro de 2018, quando as
empresas que têm no MCMV a sua
maior fatia de mercado passaram a ficar menos otimistas do que as empresas fora do programa. “Juntamente
à questão fiscal, colaborou para esse
movimento o fato de o governo eleito não ter assumido uma postura de
comprometimento com o programa,
indicando inclusive sua revisão, sem
detalhar seu objetivo”, diz Ana Maria
Castelo, coordenadora de Projetos da
Construção do FGV IBRE.
Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional, afirma que

a previsão para março era conseguir
aumentar o repasse de verba do Orçamento Geral da União, que serve de
garantia nas contratações financiadas
com FGTS, de R$ 50 milhões em janeiro e fevereiro para R$ 150 milhões
(ver entrevista página 12), mitigando
parte desse impacto. Martins, por sua
vez, diz insistir junto ao presidente
Bolsonaro e ao Ministério da Economia sobre a importância estratégica
do programa para estimular a lenta
recuperação da atividade econômica. “Nas faixas 1,5 a 3, quando falta
dinheiro da União, não se contrata,
pois este é desembolsado de imediato.
Estamos falando de travar obras por
causa de 1,5% do valor total que será
contratado, que é o que corresponde
esse subsídio. Não faz sentido”, reclama. Segundo o executivo, no início de
abril havia R$ 450 milhões em pagamentos pendentes associados ao Orçamento Geral da União (OGU).

Caminhos alternativos
A intensidade do problema fiscal brasileiro, entretanto, deverá forçar a
busca por novos arranjos para manter
o financiamento do programa, como
admite o próprio ministro Canuto,
citando a criação de subsecretarias
focadas na busca de acordos de cooperação internacional e parcerias para
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Contingenciamento abala ânimo do mercado
Índice de Expectativas, com ajuste sazonal
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Fonte: ICST / FGV IBE.

sustentar as atividades sob o seu guarda-chuva. No caso da Faixa 1 – para
famílias com renda até R$ 1,8 mil,
em que até 90% do valor do imóvel é
bancado pela União –, Ciro Biderman,
professor da FGV Eaesp, pesquisador
do Centro de Estudos de Política e
Economia do Setor Público (FGV Cepesp), considera que uma alternativa
seria reduzir o nível do subsídio, dando em contrapartida uma extensão
do prazo de pagamento. “Dez anos é
muito pouco. Se esse prazo fosse ampliado, se poderia diminuir o subsídio
sem aumentar o valor das prestações”,
defende. “Isso levaria o beneficiário a
tomar mais seriamente a decisão sobre
a aquisição do imóvel e, em contrapartida, passaria uma fatia do risco
para as construtoras”, explica.
Ao lado da questão financeira,
Biderman ressalta a importância da
revisão do programa também sob o
ponto de vista social. O estudo “Morar Longe: o Programa Minha Casa
Minha Vida e a expansão das Regiões
Metropolitanas”, do qual Biderman
foi coordenador, aponta que um dos
percalços do MCMV foi, em muitos

casos, ter replicado os problemas que
a população de baixa renda já enfrentava, como mantê-la distante do trabalho e carecer de serviços públicos
como saúde, educação e creches, carecendo de uma visão multifuncional.
Fatores que levaram, inclusive, a que
alguns condomínios fossem alvo da
ação de milícias. “Mas a preocupação
por eliminar parte desses problemas
existe, refletida nas últimas portarias
que tratam do programa”, diz Biderman. Uma delas é a que torna mais
rígido o cumprimento da regra de redução do tamanho dos conjuntos habitacionais. “Antes faltava uma regra
de continuidade, o que abriu margem
para que as construtoras lançassem
condomínios menores, mas um ao
lado do outro”, conta. Outro exemplo
é a que trata de determinar a oferta de
projetos que misturem diferentes faixas do programa. “Isso implica, por
um lado, maior preocupação da construtora com a localização do projeto
e, por outro, a possibilidade de famílias mais carentes interagirem com
outras de melhor educação formal,
incentivando-as a crescer”, afirma.

O pesquisador do Cepesp destaca
que são desafios razoáveis quando se
leva em conta a velocidade de expansão do MCMV em seus dez anos de
vida – e que geraram uma demanda
expressiva de infraestrutura e serviços
públicos à qual estados e municípios
não conseguiram atender na justa
medida, seja por carência de planejamento ou de investimento. “Mas vale
destacar que a localização periférica
sem o devido tecido social tem sido
regra em programas de outros países
também”, diz, ressaltando, que só no
Brasil se conseguiu beneficiar famílias
com renda de zero a três salários mínimos. Em países como Colômbia, México e Chile, esse benefício em geral é
limitado a trabalhadores formais, que
apresentem garantias como um crédito pré-aprovado. “Agora precisamos
pensar em resolver o problema dessa
população de fato, migrando parte
dos esforços até agora concentrados
na produção de novas unidades para
desafios mais complexos, como a ocupação de áreas vazias dentro da mancha urbana já existente e a melhoria
de bairros precários”, conclui. 
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Mercado de água: uma solução
possível para o Brasil lidar com a
escassez hídrica?
Joisa Dutra
Diretora do FGV CERI e
doutora pela FGV EPGE

Juliana Jerônimo Smiderle
Pesquisadora da FGV CERI

Morganna Capodeferro
Pesquisadora do FGV CERI

Ainda que o Brasil seja reconhecido

mico aplicável ao gerenciamento

pela sua abundância em água – cerca

de recursos hídricos.

de 12% da água doce do mundo está

A

experiência

internacional

em território brasileiro –, o recurso

mostra que a criação de um merca-

é distribuído de modo desigual no

do de água contribui significativa-

país. Há lugares em que a demanda

mente para promover uma aloca-

supera em muito a oferta de água, o

ção eficiente do recurso. Exemplos

que provoca disputas entre os diver-

são a bacia de Murray-Darling, na

sos usuários envolvidos.

Austrália, o oeste americano, além

Casos de escassez hídrica se tor-

de países como Espanha, México e

nam mais frequentes, agravando

Chile. Mercados de água permitem

conflitos pelo uso da água à medida

atingir níveis sustentáveis de uti-

que a demanda por água aumenta

lização da água, realocando-a de

e efeitos de mudanças climáticas se

usuários menos eficientes, ou seja,

intensificam. Antes restritos à Re-

que geram menor valor por volu-

gião Nordeste, episódios de escassez

me de água utilizado, para aqueles

hídrica atingem hoje cidades econo-

que são mais eficientes.

micamente importantes, como São
Paulo, Belo Horizonte e Brasília.

A pergunta relevante é como
essas experiências podem inspirar

Em países desenvolvidos, é co-

soluções aplicáveis no Brasil, a fim

mum o uso de abordagens focadas

de que seja possível prevenir e/ou

na gestão da demanda para pre-

melhor enfrentar episódios de es-

venir e/ou enfrentar crises hídri-

cassez hídrica, respondendo-se ao

cas. Enquadra-se nessa categoria

desafio posto aos reguladores na

o estabelecimento de mercados de

compatibilização dos usos da água

água como um instrumento econô-

entre os diversos usuários. Mais

1
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ainda, cabe avaliar a factibilidade
de implementar tais soluções no
contexto dos arcabouços legal e
regulatório vigentes.

Cenário atual
Atualmente, a gestão de recursos
hídricos é realizada em dois níveis.
Rios completamente inseridos no
território de um estado estão sob a
tutela do respectivo órgão estadual. Já aqueles que cruzam ou fazem
fronteira com mais de um estado
são regulados pela Agência Nacio-

mente resultam em alocação eficien-

Casos de escassez hídrica

te, já que o regulador desconhece os

se tornam mais frequentes,

cada usuário. Esse problema pode-

agravando conflitos pelo

pudessem ser transacionadas. Como

uso da água à medida que a

dos direitos de água, a eficiência alo-

demanda por água aumenta

A ineficiência dos mecanismos

benefícios econômicos gerados por
ria ser contornado caso as outorgas
não há possibilidades de negociação
cativa se torna limitada.
existentes para lidar com a escassez

e efeitos de mudanças

de água recomenda analisar alterna-

climáticas se intensificam

ção de mercados de água, ou seja, a

tivas. Dentre elas, destaca-se a criaautorização para que haja transação/

nal de Águas (ANA). Essa dupla

negociação de outorgas de uso de re-

dominialidade confere maior com-

cursos hídricos.

plexidade ao gerenciamento dos

será autorizado o uso. Dessa forma,

cursos d’água, uma vez que a bacia

a alocação de água é baseada apenas

hidrográfica – considerada unidade

em um balanço quantitativo, não

territorial de gestão dos recursos hí-

considerando critérios de eficiência.

O caso da bacia do
rio São Marcos

dricos – é formada tanto por rios fe-

Esse método não gera complicação/

A fim de estimar os potenciais ga-

derais como estaduais, o que requer

ineficiência quando há abundância

nhos com a implementação de mer-

a coordenação entre os diferentes

de água. No entanto, quando a ofer-

cado de água em um local de con-

atores para a sua adequada gestão.

ta é menor que a demanda hídrica,

flito pelo uso do recurso hídrico, o

Essa integração se torna difícil em

não é razoável que o recurso seja

FGV CERI, com o apoio do Banco

um contexto de informação escassa,

alocado de maneira ineficiente.

Interamericano de Desenvolvimen-

especialmente no nível estadual, ou
inadequadamente

A Política Nacional de Recursos

to, estudou o caso da bacia do rio
São Marcos (BRSM).

compartilhada

Hídricos (PNRH – Lei no 9.433/97)

no que se refere aos usos da água

determina que “em situações de es-

O rio São Marcos constitui fron-

(quantidade e qualidade).

cassez, o uso prioritário dos recur-

teira entre os estados de Goiás e Mi-

O método de análise do pedido

sos hídricos é o consumo humano e

nas Gerais e, portanto, é um rio fe-

de outorga (direito de uso) agrava

a dessedentação de animais”. Com

deral. Referida bacia é uma fronteira

a complexidade da gestão. O acesso

relação aos demais usos, cabe defi-

de expansão agrícola, principalmen-

ao recurso hídrico deve ser solicita-

nir nos planos de recursos hídricos a

te em sua parte alta (Alto São Mar-

do pelo usuário (concessionárias de

priorização a ser considerada. Como

cos). Nesta região, há mais de uma

abastecimento de água, geradoras de

esta definição raramente é feita, na

década está posto um conflito entre

energia hidroelétrica e irrigantes, por

prática, em situações de escassez é

uma geradora de hidroeletricidade

exemplo) à entidade responsável,

feita uma alocação negociada entre

e os agricultores localizados a mon-

seja ela federal ou estadual. O crité-

os usuários e o regulador deve então

tante deste empreendimento.

rio adotado para conceder a outorga

definir quais usos terão suas vazões

Em 2010, a Usina Hidrelétrica

é “first come, first served”; ou seja,

autorizadas reduzidas. Essas nego-

(UHE) de Batalha recebeu da ANA

se houver disponibilidade de água

ciações variam caso a caso e dificil-

uma outorga de direito de uso que
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garantia a disponibilidade de determinada vazão de água para geração
de energia. Essa outorga impunha limites para usos a montante da UHE
Batalha. No entanto, esses limites
não foram respeitados em decorrência do aumento do consumo causado pela rápida expansão agrícola no
Alto São Marcos. No caso, tanto o
2

regulador federal como os órgãos
gestores estaduais envolvidos (IgamMG, SEMARH-GO e Adasa-DF, devido aos rios afluentes ao São Marcos) têm diante de si a difícil tarefa
de mediar este conflito.

do status quo; e revisitar o arcabou-

A experiência
internacional mostra que

ço legal a fim de tornar possível a
negociação de outorga.
O desempenho dos mecanismos
de mercado pode ser avaliado a

a criação de um mercado

partir da seleção de áreas adequa-

de água contribui

piloto. Permite-se, assim, testar a

significativamente para

to e dirimir dúvidas dos usuários e

promover uma alocação

A implementação de mercados

eficiente do recurso

das para implementação de projetos
efetividade desse novo instrumendemais stakeholders.
de água pode produzir ganhos importantes de eficiência alocativa
no uso de recursos hídricos. No

A análise inicial considerou a cria-

caso particular do conflito hoje

ção de mercado de outorgas apenas

existente na Bacia do Rio São Mar-

entre irrigantes na região do Alto São

tal de bem-estar seria de apenas 2,5%

cos, negociações de direitos entre

Marcos, a fim de avaliar o potencial

se fosse permitida a transação em um

usuários, mesmo que restritas aos

de ganhos de mercado na bacia. Vale

mercado competitivo.

irrigantes, permitiria quase que

destacar que a política de recursos

reverter uma perda de bem-estar

hídricos não define prioridades entre

avaliada em 30%.

os múltiplos usos, como anterior-

Desafios

mente mencionado. Portanto, exten-

Apesar de haver evidências de ga-

de mercados de água dependa de

sões deverão incluir os outros usos,

nhos de eficiência alcançáveis com

mudanças de âmbito tanto legal,

inclusive a geração de energia. Além

mercados de água, é essencial que a

como na governança das águas,

disso, não foi considerada a neces-

governança das águas seja robusta

não restam dúvidas quanto ao mé-

sidade de construção de infraestru-

e adaptativa para garantir a efetivi-

rito e a urgência de repensar os

tura de transporte para a entrega da

dade dos mercados. Dado o cenário

atuais instrumentos de gestão das

água transacionada.

atual, algumas recomendações de

águas para lidar com cenários de

Os benefícios potenciais de um mer-

política são necessárias para tor-

escassez que se tornam cada vez

cado de água identificados são bastan-

nar possível ao Brasil implementar

mais frequentes e severos.

3

te relevantes. Na análise desenvolvida

mercados de água que promovam a

foi simulado o cenário em que o regu-

adequada realocação da água. En-

lador impõe uma restrição no uso da

tre elas, recomenda-se: facilitar a

água que gera um excesso de demanda

avaliação e o acesso à informação,

de 30% com preços fixados a zero. Se

além de haver coordenação de in-

Wheeler, S.A., Loch, A., Crase, L., Young, M., Grafton, R.Q. Developing a water market readiness
assessment framework. Journal of Hydrology, n.
552, p. 807-820, 2017.

for aplicado um sistema de raciona-

formações entre os órgãos estaduais

2

mento linear, com redução proporcio-

e federais (dupla dominialidade);

nal de captação de água para todos os

promover maior compreensão so-

irrigantes, e no qual não é permitida

bre os benefícios da implementação

transação de outorgas, a perda total de

dos mercados de água para que não

bem-estar seria de 30%. Já a perda to-

haja resistência à possível mudança
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Ainda que a implementação

1

De acordo com a outorga, o consumo permitido de água a montante da UHE Batalha é igual a
9,42 m³/s, porém a ANA estima que a demanda
de água para fins de irrigação na mesma área
seja igual a 10,78 m³/s. Referido cálculo foi realizado com base na NT no 103/GEREG/SOF-ANA,
de 30 de agosto 2010.
Artigo completo ainda não publicado.
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Ajuste fiscal e reforma
previdenciária
José Roberto Afonso
Pesquisador do FGV IBRE e Professor do
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP)

O ajuste fiscal no curto prazo, particularmente dos estados e municípios, depende em muito da reforma
dos regimes próprios de previdência
dos servidores.
Quanto menor a inflação (e até os
juros), tanto menor ficou o raio de
manobra da política fiscal, sobretudo
porque se perdeu o principal instrumento para reduzir gastos em termos
reais, quando se deixava de reajustar
salários e contratos e se postergava pagamentos. Para ajustar, foram
inevitáveis reduções dos valores nominais dos salários e das aposentadorias em outros países (nem tão
distantes, como Portugal), quando
da crise global de uma década atrás.
Sequer é aventada essa hipótese no
Brasil, ainda que a Constituição Federal preveja algo muito mais radical
quando se extrapolar o teto fixado
na Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) para despesas salariais: no limite, está determinada até demissão
de servidores estáveis e concursados.
Não se chegou a esse ponto extremo,
mesmo quando ultrapassado o teto
da folha e muitos governos sequer a
pagam plena e pontualmente, porque
a contínua maquiagem das contas e
a crescente decretação de calamidade

Kleber Pacheco de Castro
Economista e consultor da Finance

financeira vêm postergando a hora
do acerto derradeiro das contas.
Esse acerto com o passado, para ser
mais planejado, equilibrado e justo,
deverá passar pelos aportes dos servidores, ativos e inativos, para o custeio
dos regimes próprios de previdência
dos servidores. Tanto será preciso majorar as alíquotas das contribuições
regulares, quando será preciso exigir
aportes extraordinários para financiar
parte do déficit previdenciário (hoje
integralmente pago pela sociedade em
geral, que arca com impostos e demais
encargos estatais).
A proposta atual apresentada pelo
governo federal caminha no sentido
de atenuar a trajetória explosiva do
déficit nos Regimes Próprios dos
Servidores subnacionais, tal qual
previsto para o âmbito federal. Há,
contudo, uma carência de estimativa
de qual seria o impacto fiscal da reforma para estados e municípios.
De fato, uma projeção desse tipo
iria requerer informações detalhadas
de todos os regimes próprios de previdência públicos existentes no país,
além de demandar um grande esforço
de tratamento e organização dos dados. Idealmente, cada regime deveria
estimar o impacto das medidas em suas

contas – sabendo-se certo que possuem
suas projeções de receitas e despesas,
baseadas em suas próprias hipóteses
atuariais – para que uma posterior
agregação das informações permitisse
mensurar o efeito agregado.
A despeito da ausência desse tipo
de estudo, é possível empreender um
esforço para estimar o impacto da
reforma nos governos subnacionais,
ainda que sem recorrer a cálculos
atuariais. A partir da assunção de
algumas hipóteses e baseando-se em
projeções públicas divulgadas pelos
estados e por uma amostra representativa de municípios, pode-se inferir o
que seria o impacto da proposta sobre
o RPPS dos governos subnacionais.
Com base em estatísticas oficiais
obtidas no Anuário Estatístico da
Previdência Social (suplemento do
Servidor Público), foi possível traçar
um perfil de características básicas
dos RPPS dos governos subnacionais, conforme a seguir.
Alguns pontos chamam a atenção
na tabela ao lado. Primeiro, o fato de a
previdência dos servidores representar
um ônus mais sensível para os estados
do que para os municípios. Segundo, o
fato de que poucos municípios representam, hoje, a maior parte do déficit
A b r i l 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 2 3
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Estatísticas básicas agregadas sobre os RPPS dos governos subnacionais - 2017
ESFERA DE GOVERNO/CONJUNTO

NÚMERO DE SEGURADOS
ATIVOS

APOSENTADOS

PENSIONISTAS

TOTAL

Estados

2.454.573

1.671.827

503.908

4.630.308

Municípios

2.593.884

710.490

176.841

3.481.217

599.997

267.736

66.111

933.844

Capitais
ESFERA DE GOVERNO/CONJUNTO

RESULTADOS FINANCEIRO
RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO AGREGADO

Estados

71.793.958.962

165.215.121.783

-93.421.162.821

Municípios

45.515.273.713

44.090.354.694

1.424.919.019

Capitais

14.069.497.654

21.332.061.134

-7.262.563.480

Elaboração própria. Fonte primária: AEPS 2017/Secretaria de Previdência.

dos regimes municipais. Terceiro, o
fato de os municípios (de forma agregada) possuírem um elevando contingente de ativos dentro do universo de segurados (o contrário do que
ocorre nos estados), indicando que,
sem ajuste, “os municípios serão os
estados amanhã”.
Para a estimativa de impacto,
partimos dos números apresentados
pelo Ministério da Economia que representam o impacto da proposta de
reforma sobre o RPPS da União:
Economia em
bilhões de
R$ de 2019

4
anos

10
anos

Reforma no RPPS
da União

33,6

173,5

Mudança na
alíquotas do RPPS
da União

13,8

29,3

Estas informações foram “linearizadas” (distribuídas no intervalo de
10 anos) e “inflacionadas” para que
pudessem ser sobrepostas às proje2 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 019

ções de receitas e despesas do RPPS da
União, com o intuito de obter o ganho
relativo anual de receitas e a redução
relativa anual de despesas decorrentes
da proposta de reforma. Tal ganho relativo da União foi replicado às projeções atuariais dos RPPS subnacionais
– dados disponíveis no Anexo 10 do
RREO dos respectivos governos
A diferença entre os valores de antes e depois da aplicação dos ganhos
da reforma resultou no impacto da
reforma no RPPS dos governos subnacionais, resumido no gráfico a seguir.
Como se observa, o resultado final mostra que os RPPS dos estados
economizariam, a preços de 2019,
aproximadamente R$ 350 bilhões
em 10 anos, enquanto os municípios
teriam uma economia de R$ 105 bilhões no mesmo período – rubricas
expressivas e que refletem o tamanho do desafio da reforma.
Sabe-se que o perfil do funcionalismo público é altamente heterogêneo
quando se compara quadros da administração federal com quadros da

administração estadual e municipal.
Essa dispersão é ainda mais acentuada quando incluímos o elemento regional na análise. Por conta disso, o
exercício aqui empreendido tem claras limitações e não pode ser tomado
com uma referência em detrimento às
análises atuariais dedicadas. Contudo,
na ausência de qualquer análise nesse
sentido por parte do governo federal
e a ausência de avaliações individuais
pelos regimes de cada localidade (por
ser uma proposta muito recentemente divulgada), este breve esforço tenta
dar alguma noção aos gestores subnacionais sobre os impactos da reforma.
As estimativas aqui apresentadas
– ainda que com suas limitações – reforçam a tese sobre a importância da
Previdência como sustentáculo para
a retomada de uma trajetória fiscal
virtuosa nos estados e municípios.
Ademais, números representam um
ponto de partida para que governadores e prefeitos defendam a reforma em suas bases eleitorais, além de
serem elementos importantes para

CONJUNTURA MACROECONOMIA

Estimativa de impacto acumulado da reforma da previdência sobre o
resultado dos RPPS dos governos subnacionais - 2020-2029
R$ Milhões de 2019

400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00

2020

2021

2022

2023
Estados

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Municípios

Elaboração própria. Fontes primárias: Siconfi/STN e AEPS 2017/Secretaria de Previdência

um bom debate em torno da agenda
prioritária para o país.
É preciso alertar para uma assimetria na atual situação legal entre os
que causam o excesso legal de gastos
e os que podem promover o ajuste. Se
aposentados e pensionistas em muito contribuem para que um governo
exceda o limite da receita corrente
estabelecido na LRF, por outro lado,
estão, por sua natureza, imunes às
medidas de cortes determinadas (não
pela LRF) pela Constituição (corte de
cargos e funções e demissão de servidores, não estáveis, e até os estáveis,
sucessivamente). Assim, com o novo
cenário demográfico, fiscal e federativo, se tornou uma missão impossível
concentrar todo o ajuste no contingente de servidores ativos, sob pena de
tornar inviável a prestação de serviços
públicos essenciais.
A LRF já sinalizava a favor da
melhor organização dos Regimes
Próprios dos Servidores, inclusive
ao permitir que o arrecadado com
suas contribuições fosse deduzido do
montante bruto de gasto com pessoal para fins de aplicação do limite.

Mas o estímulo à maior cobrança de
contribuições foi insuficiente para
impedir a deterioração desses regimes. Essas medidas são cruciais para
se conseguir reduzir os gastos com
pessoal, restabelecer de forma mais
justa e permanente o cumprimento
dos limites da LRF, bem assim reduzir e tentar anular o déficit, tanto
dos regimes próprios, quanto dos
fiscos brasileiros.
A reforma previdenciária e a elevação da arrecadação das contribuições nos poderes independentes
é, definitivamente, o caminho mais
curto e firme para geração de superávit primário.

Para este procedimento, considerou-se o INPC
utilizado na projeção atuarial do RPPS da União divulgada no Anexo 10 do RREO da União de dezembro de 2018. Disponível em: http://www.tesouro.
fazenda.gov.br/documents/10180/352657/RREOdez2018.pdf.

1

Devido à impossibilidade operacional de
levantar as projeções atuariais de todos os
RPPS subnacionais – são mais de 2.000 regimes
– optou-se por trabalhar com uma amostra
representativa: 27 estados e 26 capitais. A
expansão da amostra municipal foi baseada
2

na representatividade das capitais no total de
despesa dos RPPS municipais em 2014 (aprox.
48,4% do total).
Segundo o artigo 169, §3o, da Constituição
Federal, descumpridos os limites de gastos
com pessoal fixados em lei complementar
(atualmente, na LRF), são determinadas a
redução em 20% das despesas com cargos em
comissão e funções de confiança e a exoneração
de servidores não estáveis. No caso, porém,
dessas não se configurarem suficientes, o §4o
do mesmo dispositivo possibilita a exoneração
de servidores estáveis, mediante ato normativo
específico e indenização no montante de um
mês de remuneração por ano de serviço (§5o).
3

Conforme §1o do artigo 19, da LRF, não
serão computadas, na verificação de limites
globais, despesas decorrentes de indenização
por demissão de servidores ou empregados
públicos (inciso I); relativas a incentivos à
demissão voluntária (inciso II); e aquelas
destinadas a inativos que sejam a) custeadas
pela arrecadação própria dos segurados, ou
por demais receitas arrecadadas diretamente
por fundos previdenciários; b) utilizadas para
fins de compensação financeira diante de
troca de regime, nos termos do artigo 201, §9o,
CF/88 (inciso VI).
4

Na mesma direção, a aplicação dos cortes
necessários aos servidores ativos, nos casos de
serem extrapolados os limites fixados na LRF,
pode ter seu ônus imposto de forma mais justa
– e também tornar mais crível e eficaz o ajuste
– se o Supremo Tribunal Federal restabelecer a
possibilidade originalmente prevista de redução
das jornadas de trabalho e, proporcionalmente,
de salários, no julgamento em curso do mérito
da ação direta de inconstitucionalidade contra
a LRF (ADI 2.238).

5
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Crise fiscal e estagnação: a
estratégia sequencial do
governo Bolsonaro
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

No período de quase sete décadas e
meia (1947-2018) a economia brasileira teve fenômenos recorrentes
de crescimento, crise fiscal e estagnação. O crescimento econômico foi
interrompido por crises fiscais que
produziram estagnação em três ocasiões: 1. no início da década de 60;
2. no início da década de 80; 3. e na
segunda década deste século.
A crise fiscal do início da década de 60 levou ao regime militar de
1964. As reformas institucionais do
PAEG, no período 1964-1967, produziram o milagre econômico da década de 70. O Brasil do milagre foi
um verdadeiro tigre asiático, com
o crescimento liderado pelo investimento, que aumentou em virtude
dos mecanismos de poupança forçada criados pelo PAEG.
A crise fiscal no início da década
de 80 foi a mais longa e devastadora da nossa história. Nessa crise
houve de tudo, crise da dívida externa, crise da dívida pública, com as
moedas podres, e hiperinflação. A
inflação crônica transformou-se em
hiperinflação, que somente foi debelada pelo Plano Real, que começou
em 1994 e terminou em 1999. Esse
plano obteve a mais expressiva vi2 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 019

tória da democracia brasileira, não
somente por acabar com a hiperinflação, mas também por livrar o
Brasil do regime monetário fiscal de
inflação crônica.
A crise fiscal que começou na
segunda década deste século ainda está em curso, trouxe estagnação como as outras, produzindo a
Grande Recessão de 2014-2017. O
prognóstico de duração da crise fiscal ainda é incerto. Se ela não for
debelada pode gerar uma crise da
dívida pública e trazer de volta o
regime da inflação crônica.
O governo Bolsonaro adotou
uma estratégia sequencial de combate à crise fiscal, cuja primeira etapa
é a reforma da Previdência Social.
Não resta dúvida que a aprovação
desta reforma é fundamental para,
numa perspectiva intertemporal, interromper o jogo de Ponzi da dívida
pública iniciado no governo Dilma,
com o Tesouro tomando emprestado
para financiar não somente os juros
da dívida, mas também parcela dos
gastos primários.
O risco desta estratégia é a possibilidade, não descartável do ponto de vista político, que a reforma
aprovada seja uma meia-sola de

péssima qualidade que não torne a dívida pública sustentável.
Ademais, mesmo que uma reforma robusta venha a ser aprovada,
a estagnação econômica precisa,
também, ser enfrentada. O mercado sozinho não dará conta deste
problema com a rapidez necessária
para reduzir a taxa de desemprego
do país. É preciso uma mudança
de estratégia, abandonando a sequencial e enveredando por uma
estratégia simultânea.
A experiência histórica brasileira
mostra que as crises fiscais, tanto da
década de 60 como da década de 80,
foram resolvidas com aumento da
carga tributária. No período 19561964 a carga tributária era de 16,9%
do PIB. No período 1965-1967 ela
aumentou para 20,1%. Um aumento de 3,2%. No período 1995-1998
a carga tributária era de 26,8% do
PIB. A carga tributária aumentou
para 30,7% em 1999-2002. Um aumento de 3,9%.
No momento atual é impossível,
pelas restrições legais e políticas,
cortar 2% dos gastos primários do
setor público brasileiro. A única
saída é um aumento de 2% da carga tributária, subindo para um pa-
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tamar igual ao do segundo mandato
do presidente Lula, quando a carga
tributária foi de 34,2% do PIB. Este
aumento deve ser, preferencialmente,
com impostos que incidam sobre os
contribuintes mais ricos.
A solução pragmática, não ideológica, da crise fiscal atual é semelhante a adotada por Roberto de
Oliveira Campos em 1964: não há
como fugir no primeiro momento de
aumento de impostos. Alguns colegas economistas argumentam que
este tipo de proposta não leva em
conta que o Congresso brasileiro rejeita qualquer aumento de impostos.
A crise fiscal resulta de um conflito
social entre os vários grupos da sociedade que requer, para sua solução, de mediação política, A crise de
60 foi resolvida pelo regime militar,
mas a crise da década de 80 foi resolvida democraticamente.

Atualmente é impossível,
pelas restrições legais e
políticas, cortar 2% dos
gastos primários do setor
público. A única saída é um
aumento de 2% da
carga tributária

O segundo problema mais grave
do Brasil é a estagnação: o que pode
fazer um governo quebrado para
ajudar a retomada do crescimento econômico? Resposta: aumentar

o investimento em infraestrutura.
Onde buscar os recursos sem aumentar a crise fiscal? A solução consiste
em usar todos os recursos das privatizações para investimento em infraestrutura e, também, os recursos do
pré-sal para esta finalidade.
O modelo das privatizações no
Brasil, em todos os governos desde
a década de 90, foi o modelo Jorginho Guinle [quem não conhece esta
grande personalidade da boemia
brasileira pode conhecer um pouco
da mesma assistindo ao documentário Jorginho Guinle – só se vive uma
vez, dirigido por Otávio Escobar].
Este modelo consiste em vender o
patrimônio para financiar o consumo. A proposta de usar os recursos
das privatizações para investimento
consiste na troca de um ativo por
outro, com aumento do estoque do
capital social do país.
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Reforma monetária, ponto
essencial para a redução da
taxa de juros
Nelson Marconi
Professor da FGV EAESP

Mudanças na Previdência e no cenário macroeconômico, que indiquem
uma tendência ao equilíbrio fiscal e
redução da relação dívida pública/PIB,
certamente ajudarão a reduzir a taxa
de juros. Porém, há outros problemas
que devem ser tratados no âmbito de
uma reforma financeira, como a desconcentração do mercado bancário, a
redução das operações compromissadas, a indexação à Selic e as características de algumas regras do regime
de metas, para que haja uma redução
mais consistente dos juros. Vou discutir esses pontos neste artigo.
A queda da taxa básica de juros a
partir de 2017 não se refletiu em redução das taxas de juros praticadas
pelo mercado, como todos sabemos.
Enquanto a taxa de juros básica encontra-se, em termos reais no patamar de 2,5% – alto, de toda forma,
para padrões internacionais –, a taxa
de juros para o capital de giro, por
exemplo, encontra-se, em termos
reais, em 13,5% ao ano. É muito
elevada para qualquer empresa que
precisa financiar sua atividade.
O primeiro motivo que explica
esse descompasso entre a redução
da taxa de juros básica e a dos tomadores finais é a elevada concen2 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 019

tração de ativos financeiros em
poucas instituições.
Dados do Relatório de Economia
Bancária do Banco Central, publicado em julho de 2018, confirmam
essa afirmação: nós somos o país em
que a concentração bancária é mais
elevada entre os emergentes e em que
tal concentração mais aumentou, em
pontos percentuais (22 pontos), entre 2006 e 2016, entre todos os países analisados nesse estudo do Banco Central; outros países chamados
emergentes, como México, China e
Índia, estão reduzindo a concentração bancária (vide tabela a seguir,
extraída do relatório supracitado).
Ademais, não é porque em alguns
países ricos a concentração também
é elevada que devemos seguir o mesmo caminho; mais que isso, ainda que
na Alemanha e nos Estados Unidos
a concentração esteja se elevando, os
índices são bem inferiores aos observados por aqui; enquanto o índice de
concentração de ativos atingiu 82%
no Brasil, nos Estados Unidos é 43%,
na Alemanha é 35% e no Reino Unido
– que é o centro financeiro da Europa
– vem declinando, atingindo 48%.
A ausência de concorrência bancária é, certamente, um fator que impe-

de a redução dos spreads bancários.
Segundo o Bacen, o spread médio das
operações de crédito com recursos livres (não direcionados, como seriam,
por exemplo, os recursos do BNDES)
era de 27% no final de 2018, o que
é altíssimo. Em 2016, segundo dados
do Banco Mundial, o spread bancário no Brasil era o segundo maior do
mundo, atrás apenas de Madagascar.
Fatores como inadimplência e insegurança jurídica também contribuem
para a prática de spreads elevados,
mas, como em qualquer mercado, a
concentração leva à alta de preços.
Estimular maior concorrência nesse
mercado, ampliando as facilidades
para que outras instituições financeiras possam realizar operações, é tarefa central para o Banco Central no
âmbito de uma reforma monetária.
Outra distorção que deve ser atacada em uma reforma financeira é
o volume das chamadas operações
compromissadas lastreadas com títulos públicos. A dívida bruta do setor público atingiu 76,7% do PIB ao
final de 2018. Desse montante, 21%
encontra-se em poder do Banco Central, destinando-se a lastrear principalmente estas operações, em que
são vendidos títulos às instituições
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financeiras com compromisso de recompra e correspondem fundamentalmente ao que sempre costumamos
intitular de overnight.
Das operações compromissadas em
dezembro de 2018, 15% venciam em
um dia – R$ 177 bi; apenas a título de
comparação, esse valor é maior que o
déficit primário do setor público federal
no ano passado. Equivale a aproximadamente 2,6% do PIB. Em setembro,
no mês anterior às eleições, as operações compromissadas que venciam em
um dia chegaram a 27% de seu total

(R$ 343 bi, ou 5% do PIB). Já o total de operações compromissadas em
dezembro atingiu R$ 1,177 trilhão e
o prazo médio de vencimento dessas
operações foi de 24 dias.
Portanto, continuamos mantendo
a lógica de financiamento de parcela
da dívida pública (no curto prazo e
através de operações do Banco Central) praticada na época de inflação
elevada, típica do final dos anos 1980.
Mas, em um cenário de inflação baixa,
não há porque o Banco Central manter um volume tão volumoso de ope-

rações com vencimento em um dia. Os
bancos deveriam estar preocupados
em emprestar para os clientes, mas
certamente possuem uma alternativa
mais fácil, que é financiar o Tesouro
via Banco Central no dia a dia; não é
possível manter essa ciranda financeira se o país quiser voltar a crescer.
Há um problema adicional em relação à nossa dívida bruta que impacta fortemente as operações do Banco
Central. Praticamente metade – 48%
– dessa dívida bruta total é corrigida
pela Selic. Adicionalmente, do mon-

Razão de concentração dos cinco maiores bancos nos ativos totais (em %) reproduzida
do Relatório de Economia Bancária de 2017 - Banco Central, publicado em julho de 2018

Países
desenvolvidos
Alemanha
Austrália
Bélgica
Canadá
Espanha
Estados Unidos
França
Holanda
Itália
Japão
Luxemburgo
Reino Unido
Suécia
Suíça
Países emergentes
Brasil
China
Coreia do Sul
Índia
México
Singapura

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Var% entre
2016 e 2006

Diferença em
pontos percentuais

29
69
84
82
49
35
84
26
45
29
50
79
57

27
74
81
80
51
38
77
84
31
46
27
45
80
55

40
78
75
81
57
44
81
82
40
46
31
53
78
53

38
80
66
83
62
45
81
82
40
47
33
54
77
49

37
81
66
81
63
44
81
86
41
51
32
51
77
51

35
80
66
81
65
43
82
89
43
51
29
48
76
53

20,7
15,9
-21,4
-1,2
32,7
22,9
6,5
6,0
65,4
13,3
0,0
-4,0
-3,8
-7,0

6
11
-18
-1
16
8
5
5
17
6
0
-2
-3
-4

60
55
61
40
80
39

73
41
60
37
78
39

76
49
61
35
74
41

77
45
60
35
70
41

78
41
59
35
73
43

82
37
62
36
70
42

36,7
-32,7
1,6
-10,0
-12,5
7,7

22
-18
1
-4
-10
3

Fonte: Banco de Compensações Internacionais.
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IPCA – var% em 12 meses

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

Monitorados

tante que o setor público pagou em
juros sobre a dívida pública em 2018,
35% foram destinados à remuneração de títulos referenciados à Selic.
Como sabemos, a Selic é a taxa de
juros básica que o Banco Central define visando influir sobre as demais
taxas de juros do mercado e, por
consequência, o nível de atividade
e os preços. Assim, supondo que o
Banco Central queira reduzir mais intensamente a taxa de juros básica da
economia, uma provável consequência, nesse quadro de composição da
dívida bruta, será a redução do rendimento de praticamente metade dos
detentores dessa dívida emitida pelo
Tesouro (incluindo o próprio Banco
Central e parte dos títulos utilizados
para suas operações de overnight),
fato que poderá inibir uma redução
maior de tal taxa. Esse perfil dos títulos da dívida pública, e da forma
de financiá-la, certamente restringe
a capacidade do Banco Central para
realizar sua política monetária.
Outra questão que inibe uma redução mais intensa da taxa de juros é
o desenho do nosso regime de metas
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Livres

de inflação. Diferentemente de outros
países, não há regras que possibilitem
suavizar o impacto de choques nos
preços sobre a condução da política
monetária. Como resultado, mesmo
os choques sobre os preços que não
decorrem de expansão do nível de atividade resultam em aumento da taxa
de juros, logo, também em redução
no nível de atividade e maior custo de
financiamento da dívida pública.
No gráfico acima podemos ver
a diferença entre a taxa de inflação
dos preços livres e administrados;
estes últimos oscilam independentemente do comportamento da demanda agregada, como já sabemos,
e sua oscilação tem sido mais acentuada que a observada para os preços livres.
Para evitar que choques de preços
que independam do comportamento
do nível de atividade levem sempre
a uma elevação imediata dos juros
que prejudique o nível de atividade,
uma série de medidas pode ser adotada como, por exemplo, a extensão
do período em que a inflação pode se
ajustar à meta; a exclusão desses cho-

ques, ou a adoção de métodos estatísticos que suavizem o seu impacto, no
cálculo da inflação considerada como
meta. Essa é a estratégia adotada em
diversos países que adotam o núcleo
de inflação como sua meta.
Além disso, sabemos que a economia brasileira ainda é bastante indexada e que o impacto da elevação
da taxa de juros sobre os preços que
possuem estas características também é reduzido, a exemplo do que
ocorre com os preços administrados.
É necessário reduzir a indexação
em nossa economia; do contrário,
o Banco Central necessita, constantemente, praticar uma taxa de juros
elevada por um período muito longo, o que acaba gerando uma taxa
de desemprego também muito alta,
com um custo social indesejável,
para conseguir reduzir a inflação.
Há uma série de tarefas que urgem para reduzir a taxa de juros e
que não se esgotam com a reforma
da Previdência. Se o Banco Central
estiver realmente disposto a diminuíla, terá que lidar com os problemas e
distorções discutidos neste artigo.
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Comércio exterior brasileiro:
China desloca Estados Unidos
e área do euro
Rubens Penha Cysne
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

A recente viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos trouxe de
volta a discussão sobre a evolução
do comércio do Brasil com esse país,
vis-à-vis o comércio com a China e,
secundariamente, com os países da
área do euro.
As figuras 1, 2 e 3 a seguir permitem observar que, ao longo das duas
últimas décadas, houve um deslocamento das importações e exportações
brasileiras dos Estados Unidos e da
área do euro para a China. As figuras
mostram a participação de cada um
desses três parceiros comerciais, entre
1999 e 2018, no total das exportações
e importações brasileiras.
Concentremo-nos
inicialmente,
para fins de exposição, no comércio
Brasil-Estados Unidos (figura 1). Fica
claro que houve uma queda da participação americana nas nossas exportações (linha cheia) de 22%, em 1999,
para 12% do total em 2018. Da mesma forma, nossas importações dos Estados Unidos (linha pontilhada) passaram de 24% para 16% do total.
Mesmo comportamento se observa com relação à área do euro
(figura 2), onde as exportações pas-

saram de 25%, em 1999, para 15%
em 2018. As importações brasileiras
provenientes dos países da área do
euro seguem uma evolução congênere, partindo de 26% em 1999 e chegando a 16% do total em 2018.
O comércio com a China mostra
uma tendência exatamente oposta
àquela observada para os Estados Unidos e para a área do euro. A figura 3
traduz esse ponto. As exportações brasileiras para a China cresceram de 1%
do total em 1999 para 26%, em 2018.
Ao mesmo tempo, nossas importações
da China se iniciam com um valor de
2% em 1999 para alcançar 19% do
total em 2018.
Do ponto de vista de administração
de riscos de comércio, o ideal para cada
país é ter diversidade suficiente não
apenas no que diz respeito a parceiros
comerciais, mas também aos produtos
de exportação. É também economicamente aconselhável que suas exportações embutam suficiente valor adicionado não apenas de recursos naturais
não renováveis, mas também de capital e trabalho nacionais.
A princípio, uma dependência
muito grande de algum parceiro

comercial, traz sempre certo grau
de risco. Principalmente se tal dependência for assimétrica, ou seja,
se para tal parceiro o país original
significar uma parcela reduzida de
suas importações e exportações.
Esse tipo de indagação suscita a
curiosidade sobre dados simétricos
àqueles levantados pelas figuras 1,
2 e 3. Ou seja, o que representa o
Brasil, em termos de comércio, para
os Estados Unidos, para a área do
euro e para a China?
Os números mostram que, entre
1999 e 2018, menos de 1% das importações totais e menos de 1% das
exportações totais da área do euro tiveram o Brasil como parceiro. No caso
dos Estados Unidos, também em todo
o período considerado, menos de 1,5%
de suas importações totais e menos de
3% de suas exportações totais tiveram
origem no Brasil, cifra que hoje em dia
situa-se abaixo de 2,5%.
Dada a trajetória de comércio brasileiro, tendo em vista que a China passou a ter um papel muito mais relevante nos últimos anos, cabe analisar mais
detalhadamente o caso desse país. Esse
é o objetivo da figura 4.
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Figura 1: Participação dos Estados Unidos nas exportações e importações do Brasil (em %)
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Fonte: FMI, Direction of Trade Statistics.
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Figura 2: Participação da área do euro nas exportações e importações do Brasil (em %)
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Fonte: FMI, Direction of Trade Statistics.

Entre 1999 e 2018, o Brasil foi responsável por algo entre 0,4% e 1,7%
das exportações da China, situandose atualmente em 1,3% do total. As
importações que a China faz do Brasil apresentam elevação constante na
pauta total desse país, passando de
0,6% em 1999 para 3,6% do total nos
dias atuais.
Ou seja, no que diz respeito exclusivamente às variáveis que estamos
analisando aqui, o Brasil tem maior
peso para a China do que para os
Estados Unidos ou para a área do
euro. Isso era de se esperar, tendo em
3 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 019
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Importações

vista o crescimento da China como
parceira de comércio do ponto de
vista brasileiro, como mostraram as
figuras 1, 2 e 3.
O mais importante a observar,
entretanto, é que ainda assim há
uma grande assimetria quando
se compara a interdependência
de comércio do ponto de vista da
China e do Brasil. Os números de
comércio mostram, sob esse ponto
de vista, que a China é muito mais
importante para o Brasil do que
o Brasil para a China. Claro que
tais números refletem, em particu-

lar, o reduzido tamanho (medido
pelo volume total de comércio) da
economia brasileira relativamente
à chinesa.
No caso das exportações, o Brasil tem a China como responsável
por 26% das compras em 2018, ao
passo que para a China o Brasil representa apenas 1,3% das vendas
externas. No caso das importações
esses números giram em torno de,
respectivamente, 20% (peso da
China nas importações brasileiras)
e 3,6% (peso do Brasil nas importações chinesas).
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Figura 3: Participação da China nas exportações e importações do Brasil (em %)
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Fonte: FMI, Direction of Trade Statistics.

Figura 4: Participação do Brasil nas exportações e importações da China (em %)
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Fonte: FMI, Direction of Trade Statistics.

Em negociações entre países, esse
tipo de análise é particularmente mais
importante no curto prazo, quando
fica mais difícil o processo de redirecionamento de comércio. Um país com
elevado grau de exposição de seu comércio em relação a algum outro país
evidentemente estará (coeteris paribus)
sujeito a maior rigidez de ação em negociações bilaterais.
Há de se observar adicionalmente que as exportações brasileiras para a China apresentam forte
predominância de produtos básicos, em contraposição a produtos

semimanufaturados e manufaturados. Na pauta de exportações para
a América Latina, ou mesmo para
os Estados Unidos, o percentual
de manufaturados é mais elevado
do que o de básicos. Uma concentração do comércio exterior brasileiro com a China nos moldes
atuais tende a reduzir, em termos
relativos, a demanda externa por
produtos com médio ou alto valor
adicionado de capital físico e humano nacional.
O que estes números estão a sugerir não é que o Brasil deva reduzir

seu comércio com a China. Mas sim
que não deve descuidar do comércio
com os seus demais parceiros comerciais tradicionais, o que inclui os Estados Unidos e os países da área do
euro. Isso permite reduzir a dependência de comércio sem ameaças à
abertura da economia e aos ganhos
de comércio.
Claro que se deve sempre observar, ao mesmo tempo, e com cada
parceiro comercial, a pertinência de
se almejar uma pauta de exportações
com maior valor adicionado de capital e trabalho nacionais.
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Pirandello nas estatais
Sergio F. Quintella
Vice-presidente da FGV

Nota da redação: O texto abaixo foi
publicado pelo Jornal do Brasil (JB)
dia 7 de setembro de 1985 e examina situações ainda presentes no Brasil 34 anos depois. Quando da publicação, Quintella era presidente da
Internacional de Engenharia.

quais desviam público e persona-

cas, onde não há espaço para con-

gens de uma lógica linear. Com isto,

corrência. O Estado então poderia

perde-se um pouco do conflito entre

assumir diretamente a exploração

as verdades, mas sem prejudicar a

ou concedê-la a terceiros, através

essência da temática.

de regulamentos específicos e rígi-

A tese das verdades relativas do

dos controles.

dramaturgo italiano pode ser um efi-

Há também argumentos de cunho

ciente instrumento de análise, quan-

social em favor da empresa pública,

Está em cartaz no Rio, pela terceira

do se procura discutir o problema

os quais propõem a ação do Estado

vez e com muito sucesso, o clássico

da empresa pública no Brasil e mais

em projetos de retorno discutível do

do escritor e dramaturgo siciliano

ainda o processo de privatização

ponto de vista econômico, mas eleva-

Luigi Pirandello, Assim é se lhe pa-

por que se pretende fazê-las passar.

dos, do ponto de vista da sociedade.

rece. Pirandello, cuja notoriedade

Qualquer incursão neste campo vai,

Vê-se, então, que a verdade cons-

só foi alcançada em idade tardia

inevitavelmente, incidir sobre uma

titucional absoluta começa a ganhar

(particularmente depois que sur-

questão pirandeliana.

contornos de relatividade, quando

giram os seus primeiros trabalhos

Há várias maneiras de se enten-

se investigam mais a fundo suas in-

de teatro filosófico), investe con-

der o papel da empresa pública na

tenções de não intervir na atividade

tra a ideia das verdades absolutas,

ordem econômica. Uma, de cará-

produtiva “vis-à-vis” sua disposição

procurando conceituá-la como a

ter jurídico, está disposta generi-

de atuar quando considerar social

percepção que as pessoas têm dos

camente na Constituição, quando

ou economicamente justo. Cosi e si

fatos, de tal forma que a verdade

esta restringe a ação do Estado

vi pare (Assim é se lhe parece).

possa assumir formas diferencia-

na economia em favor da liberda-

A situação do setor produtivo

das de cabeça para cabeça.

de de iniciativa. Outra, do ponto

estatal merece, efetivamente, trata-

O texto em cartaz expõe muito

de vista econômico, admite que

mento especial. A sua importância

bem esta proposta. Na montagem

determinadas atividades são, por

não precisa ser ressaltada. Tendo-

brasileira de Assim é se lhe parece,

sua natureza, indivisíveis, como

nos transformado, nas últimas dé-

há uma intenção declarada no sen-

as centrais de geração de energia

cadas, em uma economia de duplo

tido de tornar o trabalho mais com-

e outras atividades de infraestru-

setor, a reestruturação financeira

preensível, privilegiando uma entre

tura. Seriam, portanto, atividades

de importantes empresas estatais é

três versões de um mesmo fato, as

caracteristicamente

fundamental para a saúde de todo
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o sistema (inclusive para o setor

ço que o mercado estiver disposto a

os bens de produção do Estado ou,

privado). Tome-se o exemplo da

pagar) a sua posição de controle na

simplesmente, legitimando o capi-

siderurgia estatal e das concessio-

companhia. Neste caso, terá ocorri-

talismo de Estado.

nárias de energia elétrica: transfor-

do, efetivamente, a privatização, já

Ainda recentemente, alto fun-

madas em captadoras de recursos

que tanto o controle quanto a ges-

cionário do governo federal prega-

externos (quase sempre desneces-

tão da empresa passaram às mãos

va a obrigatoriedade de aplicação

sários ao seu objetivo social, ainda

do setor privado.

dos excedentes de caixa das empre-

que essenciais às contas externas

Em princípio, quem adquire

sas públicas em títulos do governo.

do país), submetidas a controles

ações de uma empresa tem como

Seria, segundo ele, uma estratégia

de preços e a irrealistas práticas

objetivo a participação nos re-

para redução da taxa de juros,

tarifárias, é essencial (e urgente) a

sultados financeiros do empreen-

objetivo de Estado. Em palavras

sua capitalização.

dimento, e a confiança de que a

mais claras, o que se propunha era

Quando se fala, entretanto, na

administração do negócio será de

que as empresas públicas (ainda

privatização das estatais, a ques-

forma a maximizar estes resulta-

que contando com a participação

tão ganha complexidade, carecen-

dos. O investidor não tem por que

do acionista privado minoritário)

do inclusive de melhor definição

cogitar das razões de Estados ou

fizessem aplicações a taxas infe-

(e de conceituação) o processo de

do alcance econômico ou social

riores às que poderiam ser obtidas

desestatização e de privatização.

de suas aplicações. Daí decorre,

no mercado, ou seja, que fizessem

Aparentemente estão sendo con-

portanto, que colocar nas mãos do

maus negócios.

fundidos três conceitos num só.

público ações de empresas cujos

Esses exemplos e muitos outros

No momento em que o governo

resultados estão sujeitos a interes-

que poderiam ser citados eviden-

decide abrir mão de parte do ca-

ses do Estado não previstos nos es-

ciam que são raras as oportuni-

pital que detém em uma empresa

tatutos da companhia, parece mais

dades em que a empresa pública

estatal, o que está promovendo é

uma forma de captar recursos pri-

opera visando ao interesse genuí-

a desestatização daquela compa-

vados para financiamento de ativi-

no do acionista, ou seja, o lucro.

nhia e não necessariamente a sua

dades do governo, do que privati-

O debate sobre a empresa pública

privatização, pois que o contro-

zação. O instrumento adequado de

passa, assim, necessariamente pelo

le da mesma permanece em mãos

captação seria, no caso, o imposto

imperativo de que se defina, com

do Estado.

ou a emissão dos títulos de crédito

toda a clareza, o seu papel ante a

Não ocorre também a privatiza-

(como o fez a Companhia Vale do

sociedade, o Estado e o investidor.

ção, se o governo decide fazer, jun-

Rio Doce – hoje Vale –, com o Pro-

Desde que se disponha, em instru-

to ao público, a emissão de ações

jeto Ferro Carajás).

mento jurídico adequado, que esta

novas da companhia, objetivando

A ideia de “privatização”, en-

ou aquela empresa não será usada

capitalizá-la. Trata-se, no caso, de

tendida como a colocação indiscri-

como instrumento de política eco-

obter recursos para a companhia

minada de ações de estatais junto

nômica, ou de atuação específica

pública, através do recurso à pou-

ao público, tem sido apoiada pelo

do governo, poderá ela expor-se à

pança privada; ou quando decide

argumento de que fortaleceria o

desestatização ou à privatização.

dispor de ações existentes na car-

capitalismo, em função da disper-

Caso contrário, estar-se-á atrain-

teira de ações dos seus bancos, vi-

são da propriedade do Estado pela

do o investidor e a sociedade ao

sando capitalizá-los. Na verdade,

sociedade. Trata-se de assertiva

engodo. Propõe-se, para a eco-

somente se terá de fato a privatiza-

que merece ser examinada também

nomia de mercado, um quadro

ção de uma companhia do Estado

à luz de relatividade pirandeliana.

de equívocos que nem Pirandello

se este ofertar ao público (e ao pre-

Pode-se estar, aqui, socializando

ousaria desenhar.

.
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Apoio à vista
Governo federal acena com novo plano de ajuda para estados
no nível intermediário de desequilíbrio fiscal, como Goiás
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro e Brasília
Em abril o governo federal deverá entregar ao Congresso
o projeto de lei que instaura o Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF), focado na cobertura das necessidades de curto prazo dos estados cuja
gravidade das contas públicas ainda não configura enquadramento
no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A ideia é oferecer aval para que
esses entes possam tomar empréstimos em condições mais vantajosas, tendo como contrapartida uma lista de ajustes que permitam,
até 2022, que eles elevem sua nota de capacidade de pagamento
(Capag), calculada pelo Tesouro, de C para B.
Até o fechamento desta edição, haviam sido divulgadas apenas linhas gerais do projeto. Em coletiva de imprensa na última
semana de março, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida,
destacou que o critério de ajuste se concentrará na evolução da
poupança corrente. “Não ficaremos olhando uma série de itens
do orçamento. Caberá a cada estado decidir como ajustar. O que
queremos é que no prazo estimado eles tenham receita corrente
maior que a despesa, e que sobre alguma coisa para pagar dívida e fazer investimento”, declarou. O empréstimo aprovado será
dividido em parcelas, liberadas conforme o avanço nas medidas
acordadas, avaliado em revisões anuais. Outra característica do
plano revelada por Almeida é que, diferentemente do RRF, no
PEF a privatização de ativos não deverá entrar como contrapartida obrigatória, mas se incluída poderá melhorar as condições
do empréstimo. A possibilidade de participação da União como
credora direta ainda não estava descartada, mas foi avaliada pelo
secretário como pouco atrativa para os estados, entre outros motivos, porque nesse caso é vedado o uso dos recursos para pagamento de folha de pessoal.
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Goiás é um dos 12 entes aptos a
participar do novo plano e já estuda
formas de reequilibrar receita e despesa. Cristiane Alkmin Schmidt, secretária da Economia do estado, conta
que a Lei Orçamentária Anual (LOA)
de Goiás para este ano prevê um
déficit de R$ 6,2 bilhões, dos quais
R$ 3 bilhões são de ordem estrutural.
“Quando pegamos a receita líquida
do tesouro estadual, excluindo transferências constitucionais para municípios, 83% vão para folha de ativos e
inativos do Executivo; quando somamos os outros poderes, esse percentual sobe para 84,5%; com dívidas
e precatórios, para 98,5%. Unindo
a isso as vinculações, que em Goiás,
além de saúde e educação, também
abarcam ciência e tecnologia e cultura, ultrapassamos a receita em 17%.
E se acrescentamos os restos a pagar
e outras despesas não empenhadas,
como a folha salarial de dezembro de
2018, ultrapassamos em 30% a receita do tesouto”, descreve. “A intenção
de obter esse novo empréstimo se dá,
especialmente, pela necessidade de
honrar compromissos anterioremente
empenhados e não pagos, ou serviços
não empenhados mas executados,
como no caso dos salários.”
Cristiane conta que sua secretaria
está dedicada à revisão de despesas,
que passa por contratos e pela política
de subsídios. Ela reconhece que a crise fiscal é em parte fruto da ginástica
feita por Goiás – tal qual pela maioria
dos estados – de adaptar os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) para caberem em seus limites.
Nos últimos quatro anos, o gasto com
servidores ativos cresceu 47% no estado. Em 2018, Goiás só não descumpriu o limite de gastos com pessoal em
relação à receita corrente líquida, de

Harmonização das regras
da LRF é base para conter
o círculo vicioso das
contabilidades alternativas
que levaram os estados a
gastar mais do que podiam
com a folha

60%, graças a uma emenda na constituição goiana que altera o conceito
de despesa, excluindo desta os valores
gastos com pensionistas e Imposto
de Renda dos ativos. “Enquanto não
houver transparência absoluta na divulgação dos resultados fiscais e dos
indicadores, será impossível ter um
diagnóstico correto sobre a crise fiscal
dos estados”, diz.
Gabriel Leal de Barros, diretor da
Instituição Fiscal Independente (IFI),
do Senado, reforça que, sem um trabalho de harmonização das regras da
LRF que interrompa o círculo vicioso
das contabilidades alternativas, qualquer iniciativa de recuperação dos
estados poderá se ver comprometida.
“Já se tentou salvar os estados com redução de saldo devedor, alongamento
da dívida, repatriação de recursos, saque de precatórios, e continuamos na
mesma. Em parte por ter minguado o
poder desse indicador da LRF, um dos
poucos instrumentos que temos para
operar política fiscal, que prevê uma
série de gatilhos em caso de descumprimento”, diz. Barros lembra que

essa harmonização tem mais efeito
nos estados mais jovens, já que os gatilhos atuam mais diretamente sobre
a folha de salários de ativos, mas não
despreza sua relevância para os entes
em que o gasto com aposentados se
encaminha para superar o com servidores atuantes. O Tesouro Nacional
está atento a essa necessidade. Na
coletiva, Almeida afirmou que tem se
reunido com procuradores gerais dos
Ministérios Públicos estaduais, com
os quais espera firmar um convênio,
para levantar todos os elementos que
hoje comprometem o cumprimento e
reduzem a potência da LRF.
Cristiane ainda defende que, sem
equacionar a situação da folha de
ativos e inativos – esta última, com a
reforma da Previdência – os estados
não poderão avançar muito para mudar sua trajetória de gastos. “Também
precisamos que os poderes Legislativo
e Judiciário compreendam as causas
do prroblema fiscal e os três poderes
se alinhem para solucioná-lo, bloqueando leis e decisões que onerem mais
a folha”, diz. O exemplo mais recente
desse descompasso, conta a secretária,
é a pressão da Justiça pela nomeação
de profissionais concursados, ampliando a pressão de gastos do estado. Fonte do Tesouro consultada pela
Conjuntura Econômica corrobora o
apelo de Cristiane, destacando que se
a reforma da Previdência é condição
insubstituível para o sucesso dos estados no controle estrutural da folha
de inativos, pelo lado dos ativos será
fundamental que o estado tenha força
política para conseguir várias regras e
benefícios ao funcionalismo que foram
eliminadas a partir da segunda metade
da década de 1990, com a reforma administrativa promovida no governo de
Fernando Henrique Cardoso, mas que
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Curto prazo é o principal problema dos estados que são alvo do PEF
Indicadores que formam a nota de capacidade de pagamento (Capag )
Endividamento (dívida
consolidada/receita
corrente líquida)

Poupança corrente
(despesa corrente/
receita corrente)

Índice de liquidez
(obrigações financeiras/
disponibilidade de caixa)

Bahia

72%

96%

87%

Distrito Federal

40%

99%

541%

Goiás

93%

95%

1820%

Maranhão

56%

95%

76%

Mato Grosso do Sul

90%

103%

151%

Mato Grosso

46%

96%

-561%

Pernambuco

68%

96%

168%

Rio Grande do Norte

22%

97%

374%

Santa Catarina

109%

96%

47%

Sergipe

71%

98%

339%

Tocantins

47%

89%

608%

Fonte: Boletim de Finanças Subnacioais do Tesouro Nacional.

permaneceram nas esferas subnacionais. Entre elas, regras excessivamente
benevolentes para a distribuição de
auxílio moradia, regras de reajuste e
de incorporação de comissões nos salários de servidores.
No que diz respeito à promessa de
ajuda financeira, Almeida garante que
não faltarão recursos para estados
dispostos a assumir a tarefa do ajuste.
“Já conversamos com vários bancos,
e todos têm interesse em emprestar
aos estados, desde que haja garantia
da União”, disse, citando que Banco
Mundial e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento acenaram com
a possibilidade de ampliar os recursos disponíveis para essas operações
no Brasil. “Os bancos privados também estão interessados, pois buscam
aplicações que remunerem acima da
Selic”, disse, afirmando que esses empréstimos rendem em torno de 120%
da taxa CDI.
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Além do PEF, Barros, do IFI, lembra outras iniciativas que hoje despontam no radar e que poderão colaborar para que, dessa vez, os estados
possam ser mais bem-sucedidos em
seus esforços por uma melhor administração fiscal, como a desvinculação
orçamentária embutida no debate da
PEC do Pacto Federativo. “Na esfera federal, não vejo tanto ganho com
essa mudança, pois o teto do gasto já
resolve. No caso de estados e municípios, entretanto, poderá representar
um avanço importante do ponto de
vista de eficiência na alocação dos
recursos”, diz. Barros defende que
tal desvinculação não traria o risco
de redução drástica no orçamento
de serviços fundamentais como educação e saúde, pois sua estrutura de
gasto já se encaixa, em grande parte, entre as despesas obrigatórias. “A
grande vantagem é que os estados poderão redefinir a alocação dessas des-

pesas conforme sua necessidade, respondendo mais às demandas de sua
estrutura demográfica, sem estarem
amarrados à receita”, diz, citando o
caso de estados mais velhos demograficamente, como o Rio Grande do
Sul, em que a demanda por serviços
poderia estar mais concentrada em
áreas como saúde e assistência do que
em educação, por exemplo.
Dentro do espírito de revisar a
distribuição de recursos, também se
soma a proposta do governo de compartilhar a receita do Fundo Social
do Petróleo, que hoje é integralmente
arrecadada pelo governo federal. “Levando em conta que a produção de
petróleo aumentará muito, será um
fluxo recorrente que esses entes passarão a ter pelos próximos 30 anos”,
afirmou Almeida – ressaltando, entretanto, que nem crédito, nem novas
transferências substituem o papel do
ajuste hoje cobrado dos estados. 

CONJUNTURA ESTADOS

Foto: Divulgação

“Estamos dispostos a assumir
esse custo político”

Cristiane Alkmin Schmidt,
secretária da Economia de Goiás
Qual sua expectativa sobre o Programa de Equilíbrio Financeiro (PEF)?
Arrumar as contas é relevante para
que se possam fazer políticas públicas.
Caso contrário, o governador eleito
fica de mãos atadas, administrando
folha de pagamento, como está ocorrendo hoje em Goiás. Queremos ter
o aval da União o quanto antes para
sair dessa situação com o menor custo
social possível. Aderir ao PEF é importante para tomarmos empréstimos
a uma taxa mais razoável e não a de
cheque especial. Pretendemos usar
esse dinheiro para financiar o nosso
fluxo de caixa de curto prazo, que está
negativo em R$ 200 milhões mensais,
enquanto trabalhamos em um forte
ajuste fiscal no médio/longo prazo.
Além disso, gostaríamos que essa ajuda viesse de forma não linear, em que
a primeira tranche fosse maior do que
a segunda e assim por diante. A ideia,
se tudo der certo, é não precisar pegar empréstimos no terceiro ou quarto ano, pois não queremos aumentar
muito a dívida consolidada líquida.
Já têm um plano de cortes para aceder ao PEF?
Estamos revisando tudo o que é possível. Nos três primeiros meses, tivemos
aumento de 10% da receita vis-à-vis
o mesmo período em 2018, pois fo-

camos na sonegação. Como o perfil
da equipe do governador é técnico,
todos os secretários estão dedicados
a gerar eficiência em suas pastas, o
que ajuda muito no ajuste. Com isso,
conseguimos pagar as contas básicas
(previdência, folha e dívida), e manter alguns projetos sociais. Até agora,
cortamos 30% em comissionados; fizemos revisão de todos os contratos,
identificando casos com sobrepreço de
até 200%; revisamos R$ 1 bi de benefícios fiscais; vendemos carros; realocamos servidores para locais mais
baratos; entre outras medidas de uso
mais eficiente da máquina.
Para o futuro, além da folha (ativos e
inativos), faremos uma revisão de todos os benefícios fiscais concedidos,
pois a renúncia tributária em Goiás é
alta, de R$ 8 bilhões, para uma receita
com ICMS de cerca de R$ 16 bi. A
ideia é privilegiar políticas horizontais
para dar competitividade aos setores.
Mas todo esse esforço de revisão de
contratos, redução de custos, entre
outros, não será suficiente se não tocarmos nos pontos cruciais, que são
previdência, folha de ativos e benefícios fiscais. Quanto a este último, é
chato verificar que, mesmo com toda
essa ginástica, um estado rico como
São Paulo, competitivo por natureza,
ainda possa, legalmente, iniciar uma

guerra fiscal. É um ato antiBrasil, pois
dessa forma os demais estados ou
morrerão por falta de investimento,
ou por razões fiscais.
Que resultado espera da reforma da
Previdência do governo federal?
Esperamos que ela passe o mais rápido possível, com efetividade imediata
para os estados. Estamos elaborando
um diagnóstico detalhado, com a consultoria do economista Paulo Tafner,
para identificar qual será o resultado
final, em termos monetários, para o
estado ao longo dos próximos 10, 20
e 30 anos. Nosso déficit com inativos
em 2018 foi de R$ 2,5 bi (ao redor de
9% da receita corrente líquida - RCL),
e nosso déficit atuarial é pouco menos que 10 vezes a RCL. Em função
do plano de ajuste, também estamos
calculando quanto poderemos economizar nos próximos quatro anos, para
apresentar ao governo federal. Sabemos que não será um benefício grande
no curto prazo mas, dada a importância do tema, estamos dispostos a assumir esse custo político de propor à assembleia a reforma estadual - se tudo
correr bem, no final deste ano. Entendemos que será uma reforma estruturante, representando um dos maiores
legados do governador Caiado para o
futuro do estado de Goiás. (S.M.)
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Uma lei de liberdade econômica
como “norma geral”: o que
isso significa?
José Vicente Mendonça
Professor da Faculdade de Direito da UFRJ

Eduardo Jordão
Professor da Escola de Direito FGV Rio

Dando sequência à trilogia de arti-

livre iniciativa (art. 170, caput).

gos a respeito da proposta de uma

Reparar a omissão é importante.

Lei da Liberdade Econômica, for-

Não apenas para cumprir o dever

mulada por um grupo de profes-

constitucional, mas também para

sores do qual participamos, neste

prevenir e reduzir efeitos negativos

segundo texto pretendemos indicar

para

em que consistiria o caráter de nor-

e empresas.

ma geral de Direito Econômico assumido pela proposta.

cidadãos,

empreendedores

A ausência de lei geral que estruture a liberdade econômica é uma

Ao contrário do que ocorre com

das causas da falta de clareza so-

outros valores constitucionais da

bre quais normas seguir. Por vezes,

Ordem Econômica, como a prote-

não se sabe se há normas regulan-

ção ao trabalho humano (art. 170,

do dada atividade econômica; em

caput), a defesa do consumidor

outras, normas existem, mas con-

(art. 170, V) e a preferência às em-

flitam entre si; e há ainda o pro-

presas de pequeno porte (art. 170,

blema das leis que nem deveriam

IX), que contam com leis nacio-

existir. A respeito da liberdade

nais – tais valores são regulados,

econômica no Brasil, seria possível

respectivamente, pela CLT, pelo

até se falar em omissão que gera

Código de Defesa do Consumidor

um estado de coisas inconstitu-

e pelo Estatuto da Microempresa

cional. Quem pode informar, com

–, ainda falta uma lei relativa à

segurança, quais os passos para se
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abrir um food truck? Entes federativos já alternadamente proibiram
ou permitiriam desde a venda de
spray de espuma (usado em blocos
de carnaval) até a de cachaça. Algo
tem de ser feito contra isso.
Pois bem: o art. 24, I, e o seu parágrafo primeiro, da Constituição
da República, estabelecem competir
à União, aos estados e ao Distrito
Federal

legislar

concorrentemen-

te sobre Direito Econômico. Neste
caso, a União possui competência
para legislar sobre normas gerais,

concretas. A adoção de soluções

A ausência de lei geral

homogêneas quanto a normas ge-

que estruture a

cas evita, ainda, fugas regulató-

liberdade econômica

agentes econômicos se aproveitam

é uma das causas

intensidade da intervenção públi-

da falta de clareza

gens concorrenciais ou, no limite,

sobre quais
normas seguir

rais sobre as atividades econômirias, por meio das quais, por vezes,
de disparidades regionais quanto à
ca na economia para obter vantaforçar uma corrida pública até
a desregulação.
O caráter das novas normas gerais se expressará em sua função

vinculantes também para os demais

de sobredireito econômico, mas

entes federativos. Nossa proposta é,

alcançará também os atos admi-

assim, de uma lei de normas gerais

nistrativos concretos. A proposta

de Direito Econômico a ser adotada

resposta ao problema. A solução

trata das inúmeras licenças e au-

pela União como legislador nacional

que defendemos é a de se limitar

torizações hoje necessárias às ati-

(e não como legislador federal).

ao terreno do consensual: normas

vidades privadas; busca evitar as

A proposta se afirma, desde

gerais de Direito Econômico são as

redundantes, impedir as que não

logo, como uma lei de normas

relativas, entre outras, a atividades

possuam base legal e, paulatina-

gerais de Direito Econômico, de-

econômicas que se desenvolvam,

mente, rever, quanto a seus efeitos

finindo-as como todas as normas

ou gerem impactos, além das fron-

e custos, as já previstas em lei, num

relativas a competências públicas

teiras de estados (e, naturalmente,

amplo processo que começará na

de ordenação, direta ou indireta,

de municípios); as que fixem direi-

União e, depois, será estendido aos

sobre a atividade econômica priva-

tos básicos do consumidor; as que

estados e, afinal, aos municípios.

da, salvo as de natureza penal e tri-

estabeleçam condições de entrada

Uma norma geral não será ade-

butária. Não ignoramos a discus-

e permanência de agentes econô-

quada se for genérica demais –

são – que se resolve, por vezes, no

micos nos mercados.

pois aí se esvazia – ou se for mi-

varejo do casuísmo judicial – acer-

Em sendo a proposta trans-

nudente em excesso – pois aí salta

ca do que são normas gerais. Ao

formada em lei, as novas normas

da harmonização e chega até a

longo do tempo, diversos critérios

gerais brasileiras de liberdade eco-

uniformização. A solução da pro-

foram propostos, pelos acadêmi-

nômica proibiriam os entes subna-

posta, centrando-se no consensual,

cos ou pelos tribunais, para auxi-

cionais de, por exemplo, tabelar

é compatível com o experimenta-

liar na construção do conceito: in-

ou limitar preços, bem como de le-

lismo responsável de estados, mu-

tensidade do impacto econômico,

gislar sobre condições para a aber-

nicípios e Distrito Federal, e não

abrangência territorial do coman-

tura de sociedades empresárias. A

interfere com a gestão de bens ou

do, estrutura lógica do dispositi-

proposta está em linha de coerên-

de serviços públicos locais. A ver-

vo (normas que definem conceitos

cia com a nova redação da Lei de

dade é que a Federação se reforça

tenderiam a ser gerais), ausência de

Introdução às Normas do Direito

ao se concretizar a liberdade eco-

detalhamento etc. Nenhum critério

Brasileiro, pois se preocupa com

nômica – que é de todos e, antes,

é perfeito, mas todos auxiliam na

a harmonização de consequências

pertence ao Brasil.
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Choque de
realidade

Otimismo arrefece e previsões do PIB
indicam mais um ano de recuperação lenta
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro e Brasília

Com a promessa de fidelidade a uma agenda liberal e ao ajuste fiscal, Jair Bolsonaro
estreou a faixa de presidente com o voto de
confiança do mercado e perspectivas de que
em seu primeiro ano de governo a economia ganharia o impulso frustrado em 2018.
Em janeiro, estimativas apontavam que, após
a marcha lenta dos últimos anos, em 2019
a atividade econômica poderia voar mais
próxima dos 3%, com lances otimistas de
até 4%. Porém, tal como o mitológico Ícaro,
quanto mais altas as apostas chegaram, mais
frágeis ficaram aos efeitos do sol de verão
sobre suas asas de cera. A soma da decantação de expectativas superdimensionadas,
volatilidade internacional, choques adversos
do lado da oferta e incertezas no front político mudou esse cenário. Na planilha dos
analistas, o Brasil do governo que completa
os primeiros 100 dias de mandato voltou a
evidenciar os desafios de uma economia em
morosa recuperação, que sua para garantir
décimos adicionais ao PIB.
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no observada no levantamento do
Ibope Inteligência de março, para
34%, ainda fala pouco do ritmo da
atividade”, avalia Marco Antonio
Carvalho Teixeira, da FGV Eaesp.
dez anos entre R$ 500 bilhões e

“Por enquanto, reflete mais a per-

R$ 1 trilhão”, diz o economista

cepção da falta de uma equipe ho-

Luka Barbosa, do Itaú BBA. “Se

mogênea, com técnicos especialistas

Esse choque de realidade na

nada passar, teríamos que fazer

em áreas como Economia e Infra-

virada do trimestre leva a duas

uma revisão importante das estima-

estrutura, mas em outras gerando

constatações. A primeira, de que

tivas, dada a piora das condições

mais problemas do que eficiência,

o país dificilmente reverterá o si-

de financiamento como um todo.”

como no caso da Educação. Bem

nal de mais um ano de atividade

E se por um lado a intenção de

como ruídos de coordenação den-

fraca, já que mesmo a mediana

investir e consumir está condicio-

tro do governo, e do governo com

das expectativas de mercado para

nada à capacidade do governo de

o Congresso”, avalia.

o PIB, de 1,98% no último rela-

eliminar a maior causa estrutural

Ampliando a perspectiva para

tório de março divulgado pelo

de desequilíbrio das contas públi-

uma visão panorâmica da ativida-

Banco Central, reflete um cenário

cas – produzindo efeitos positivos

de brasileira, chega-se à segunda

ainda dependente do desempenho

na curva de juros, câmbio e prêmio

constatação amarga: a de que a

do governo na dura negociação da

de risco –, de outro, uma econo-

manutenção dessa marcha lenta,

reforma da Previdência no Con-

mia quase estagnada pode minar a

que mantém o país com níveis de

gresso. “Em nosso cenário base, de

aprovação do governo, comprome-

atividade abaixo dos registrados

2% para o PIB de 2019, temos a

tendo o capital político necessário

em 2014, antes da recessão, nos

reforma da Previdência aprovada

para a tramitação das reformas. “A

leva a arrancar dos anos 1980 o

– pensamos em um resultado que

queda de 15 pontos percentuais na

indesejado título de década perdi-

gere uma poupança acumulada em

avaliação ótimo ou bom do gover-

da em termos de crescimento. Nota
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informativa publicada pela Secre-

incômodo título no passado, tería-

– e num contexto em que houve

taria de Política Econômica do Mi-

mos que bombar o PIB em 5,7% ao

supersafra agrícola, afrouxamento

nistério da Economia este ano mos-

ano, em 2019 e 2020, em termos

de política monetária, saque das

tra que, enquanto naquela época

reais. Missão, se não impossível,

contas inativas do FGTS para esti-

– marcada por uma dívida externa

bastante improvável.

mular consumo –, é difícil identifi-

crescente, expansão da dívida pú-

car um fator que pudesse provocar

blica e inflação alta –, a variação

uma aceleração significativa da atividade este ano”, diz.

ano, agora, com inflação na meta

Impactos do
primeiro trimestre

e as contas externas equilibradas,

Para o economista da UFRJ Ricar-

por Menezes guarda uma diferença

mas uma trajetória da dívida pú-

do de Menezes Barboza – que já em

marcante entre o percentual obser-

blica explosiva, a média de cres-

janeiro previa um PIB de 1,5% para

vado no primeiro trimestre de 2017,

cimento entre 2011/18 foi muito

2019, posicionando-se no espectro

quando o resultado agrícola colabo-

menor, de 0,5% ao ano, com uma

pessimista das análises de mercado

rou para um crescimento do PIB de

evolução do PIB per capita médio

–, parte das revisões observadas

1,5%, e o último de 2018, quando

empatada à daquele período, de

neste início de ano referem-se ao

essa variação foi de 0,1% em rela-

0,3% ao ano. Considerando a me-

excesso de confiança provocado

ção ao trimestre anterior. Com tal

diana das expectativas de mercado

pela mudança de governo. “Obser-

resultado, o PIB de 2018 acabou

observada pelo Banco Central no

vadas trimestre a trimestre, as va-

repetindo o resultado de 2017, fe-

final de março para 2019 e 2020 –

riáveis macro tendem a ser muito

chando em 1,1%, e pressionou a

respectivamente, 1,98% e 2,75% –

inerciais. Na ausência de medidas

uma revisão dos cálculos para 2019,

Marcel Balassiano, pesquisador da

excepcionais de estímulo, é difícil

lembra Silvia Matos, coordenadora

Economia Aplicada do FGV IBRE,

acreditar numa grande mexida”,

do Boletim Macro IBRE, que estima

aponta que o crescimento médio

avalia. “Se levarmos em conta que

um crescimento de 2,1% para este

desta década deverá ser de 0,9% ao

nos últimos oito trimestres o cres-

ano. “Nesse período, houve uma

ano. E que, se quiséssemos anular

cimento médio da economia foi de

piora das condições internacionais,

tal “vantagem” para manter esse

0,4% (trimestre sobre trimestre)

que por um lado foi positivo para as

real média do PIB foi de 1,6% ao

De fato, a taxa média mencionada

condições financeiras internas, mas

Frequência relativa (%)

por outro denotou uma perspectiva

Apostas mais fracas

de desaceleração mais acentuada da

Distribuição da frequência das expectativas de mercado para o PIB (%)

economia mundial, o que pode for-

45
40
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15
10
5
0

talecer o dólar e o mau humor do
mundo com os emergentes, e impactar o comércio internacional, em volume e preço”, diz, destacando que,
no nível doméstico, a melhora inicial
das expectativas ainda não havia
se transferido à economia real para
compensar o efeito externo. Ao con0,7
1,1

1,1
1,5

1,5
1,9

31 de janeiro
Fonte: BCB.
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28 de fevereiro

2,7
3,1

3,1
3,5
29 de março

3,5
3,9

trário, constatou-se a piora da situação da indústria de transformação,
especialmente afetada pela crise argentina, sem contrapartida à altura
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da demanda interna, marcando um
descasamento entre o desempenho
desta e comércio e serviços.
Braulio Borges, pesquisador do
LCA, lembra que o começo do ano
também foi afetado negativamente
pelos choques do lado da indústria
extrativa e da agricultura. “Começamos 2019 com uma perspectiva
para a safra de grãos de aumento
de 3% a 4%, que hoje está mais

do para essa piora”, lembra Silvia.

Choques como a revisão da

Tais resultados influenciaram para

safra agrícola e o desastre

aquém do esperado para o mês, de

de Brumadinho, afetando

to de bens de capital avançando

a produção de minério de

para a produção industrial de mar-

ferro, colaboraram para

da, de 0,1% na margem”, ressalta

0,1 ponto percentual do PIB”, diz.

4,6%. “Uma projeção preliminar
ço, entretanto, indica ligeira que-

O economista do Itaú alterta
para a possibilidade de um cresci-

começo do ano

“O rompimento da barragem de

0,7%, ainda que com o segmen-

Luka Barbosa.

um PIB mais fraco no

próxima de zero. Isso pode tirar

um avanço da produção industrial

mento próximo de zero no primeiro

Brumadinho, por sua vez, deverá

trimestre contra o trimestre ante-

resultar em uma redução da produ-

rior. “Para a estimativa de cresci-

ção da Vale de dois dígitos. Sendo

mento de 2%, contávamos com um

ela a principal produtora e expor-

minas, além de resultados judiciais

avanço de 0,5% nesse período, com

tadora de minério de ferro, isso

que ainda poderão pesar em sua

ajuste sazonal. Agora será preciso

deverá restar do PIB brasileiro ao

operação e contabilidade. Em feve-

acelerar mais nos próximos”, diz.

menos outro décimo da atividade”,

reiro, o PIB da indústria extrativa

As medidas de expectativa, entre-

afirma, ponderando, entretanto,

recuou 14,8% em relação a janei-

tanto, indicam que essa tarefa ficou

que o impacto final ainda depen-

ro, possivelmente reflexo do grave

mais complicada. O Índice de Con-

derá da capacidade da companhia

acidente. “Também tivemos recuo

fiança Empresarial do FGV IBRE de

de compensar essa queda de pro-

da produção de petróleo, de 5,4%

março caiu 2,7 pontos no mês, me-

dução com a atividade de outras

na mesma comparação, colaboran-

nor nível registrado desde outubro

Projeções FGV IBRE
2019
9,7

6,4
4,6

2,1

2,6

2,4

1,9

2,3

2,1

Construção
civil

Serviços

0,1
PIB

Consumo das Consumo do Investimento
famílias
governo

Exportação

Importação

Agropecuária

Indústria

Fonte: Boletim Macro IBRE de março.
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Ainda há muito a crescer para se retomar os
níveis de atividade pré-recessão

de insegurança altíssimo. Não há
estímulo para consumir.”

Necessidade de crescimento (%) para igualar nível do 1 trimestre de 2014,
tendo como referência 4o trimestre de 2018
o

Chaves para a reação

43,8

Paulo Picchetti, pesquisador do
34,9

FGV IBRE responsável pelo Indicador Antecedente Composto da
Economia (Iace), ressalta que parte
da frustração observada em 2019

15,2

reproduz a registrada nos dois úl-

12,5

timos anos. “Ficou evidente que a

5,3

recuperação da última recessão se
dará em ritmo muito mais lento que

PIB

Transformação

Construção

Comércio

Investimento

as anteriores. E o problema fiscal,
concentrado na reforma da Previ-

Fonte: IBGE, elaboração FGV IBRE Suep.

dência”, diz. “Desde o episódio de
17 de maio de 2017, envolvendo a
de 2018, refletindo a decepção de

Confiança do Consumidor também

JBS e o ex-presidente Temer, que

empresários da indústria, comércio,

recuou para o menor valor desde

minou a tramitação da reforma no

serviços e construção com a lenti-

outubro, perdendo quase metade

Congresso, sofremos pela dificuda-

dão da economia e a manutenção

dos ganhos registrados entre setem-

de e expectativa de se conseguir a

do ambiente de incerteza. Setor-

bro de 2018 e janeiro. Com a taxa

articulação política necessária para

chave para o investimento e o em-

da população desocupada medida

retomá-la”, afirma. Um fator que

prego – e o mais atrasado na recu-

pela Pnad Contínua 7,3% maior

pode corroborar o diagnóstico de

peração da atividade para os níveis

no trimestre de dezembro a feverei-

Picchetti é o comportamento da

pré-recessão –, a construção regis-

ro em relação ao anterior, somando

bolsa de valores, que este ano se

trou a maior queda de confiança na

13,1 milhões de pessoas, fica mais

sustentava nas alturas a despeito

margem desde junho do ano passa-

difícil garantir o consumo vitami-

das más notícias da atividade, até

do, com destaque para o segmento

nando o PIB. “Pela Lei de Okun

os primeiros sinais de atrito entre

de edificações residenciais, sensível

(que propõe uma relação inversa

o presidente Bolsonaro e Rodrigo

aos anúncios de contingenciamento

entre crescimento econômico e do

Maia, presidente da Câmara dos

de recursos para o programa Minha

desemprego), um crescimento de

Deputados. “Alimentou-se a es-

Casa Minha Vida. “Certamente te-

2% no Brasil apenas mantém nos-

perança de que a reforma pudesse

mos uma luz amarela acesa. Mas,

sa taxa de desemprego como está.

vir fácil, por ser um debate cor-

como é um setor de ciclo longo,

Não é surpresa que, na margem,

rente, mas a realidade política está

esse resultado não deve repercutir

esse número tenda a aumentar”,

se mostrando mais complicada”,

imediatamente nos indicadores de

diz Barboza, da UFRJ. “Nossa si-

diz Silvia, lembrando que o apoio

atividade”, diz Ana Maria Castelo,

tuação é dramática. Se pensarmos

do mercado ao novo governo foi

coordenadora de Projetos da Cons-

que os trabalhadores subutiliza-

limitado. “Observando a decom-

trução do FGV IBRE.

dos hoje representam um quarto

posição da evolução da taxa de

Do lado da demanda, a tendên-

da força de trabalho potencial do

câmbio realizada pelo pesquisador

cia se repete. Em março, o Índice de

país, estamos falando de um grau

Livio Ribeiro (FGV IBRE), vemos
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que o único momento em que se

de quando começaríamos a norma-

verifica uma compensação foi nas
eleições. Fora isso, o que vemos é

Crescimento lento e

lizar, subir juros. Mas como houve

inflação abaixo da

gundo trimestre – como a greve dos

meta reacendem o

–, o excesso de ociosidade da eco-

debate sobre a condução

to lentamente.” Barboza, da UFRJ,

da política monetária

a tese de que conjunturas com alto

um compasso de espera”, descreve.
“Levando em conta um cenário internacional mais volátil, seria bom
ter boas notícias no campo doméstico que neutralizassem possíveis
depreciações”, acrescenta.
Essa dificuldade de reação também tem aquecido as discussões em

uma série de choques a partir do secaminhoneiros e a crise argentina
nomia está sendo consumido mui-

grau de incerteza reduzem a potên-

para estimular

torno da condução política monetária para impulsionar a atividade.

cia da política monetária. “Agentes econômicos não ficam tão sen-

a demanda

“A prova do pudim é evidente: o

concorda com Borges, defendendo

síveis quando há muita incerteza,

país não cresce, o desemprego au-

por isso seria preciso reduzir mais

menta, e as medidas de núcleo da

os juros para se chegar ao mesmo

inflação estão correndo perto do

efeito que os 800 pontos base acu-

piso do intervalo da meta. Os pró-

política monetária”, defende Bor-

mulados desde o início deste ciclo

prios modelos do BC apontam que

ges, lembrando que os outros ca-

de cortes, em 2016, teriam numa

estamos nos encaminhando para o

nais de estímulo, fiscal e parafiscal

situação comum”, afirma.

terceiro ano consecutivo de infla-

– com o crédito de bancos públicos

Para Barbosa, do Itaú, mesmo

ção abaixo da meta. Por mais que

–, estão contingenciados. “Se tivés-

com a tendência de queda da taxa

ainda debatamos as causas que nos

smos emplacado o PIB inicialmente

de juros neutra – aquela que per-

levaram a esse crescimento baixo,

estimado para 2018, de 2,5%, pro-

mite à economia crescer dentro de

a única forma de combatê-lo é com

vavelmente a discussão seria outra,

seu potencial –, para “próximo de

120
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100

0

Dif. entre IE e ISA (eixo da direita)

ISA - E

mar/19

set/18

mar/18
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set/14

mar/14

set/13

-40
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Diferença entre IE e ISA

Índices de situação atual e
de expectativas empresariais

Confiança dos empresários recua em março

IE - E

Fonte: ICE / FGV IBRE.
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2,5% em termos reais”, a questão
fiscal ainda não permite vislumbrar
um cenário de corte. “Obviamente
o BC irá observar uma série de variáveis para decidir sobre a política
monetária. Mas com a trajetória
da dívida pública ainda descontrolada, fica difícil imaginar juros
baixos no Brasil”, diz, destacando
que, apesar da manutenção da Selic em 6,5% já por oito reuniões

bém contam com inflação anco-

Situação fiscal dos

rada, e esse equilíbrio as permite

estados pode jogar a

esses países sofrem hoje da mesma

favor da refoma da

de crescimento que os países de-

Previdência, com apoio dos

contrafluxo: entramos em recessão

governadores às mudanças

ra queremos recuperar crescimento

do regime dos

consecutivas do Copom, os juros
de longo prazo têm sido precificados bem acima, em torno de 9,5%,

servidores públicos

crescer mais. “Vale lembrar que
frustração com suas expectativas
senvolvidos. Nós é que vivemos o
quando o mundo acelerava, e agoquando o mundo acelera. Para que
isso aconteça, teremos que nos diferenciar muito mais”, afirma.
No final de todas as análises, a

demonstrando que ainda não há

urgência e o foco convergem para

conforto com um cenário de juros

a reforma da Previdência. A saba-

baixos. “Isso também afeta a deci-

tina do ministro Paulo Guedes na

são de investimento, especialmente

de inflação é fruto do crescimento

Comissão de Constituição e Justi-

em setores que demandam crédito

baixo, e fatores estruturais ainda

ção da Câmara dos Deputados no

de longo prazo, como imobiliário e

precisam ser equacionados para

início de abril foi uma amostra de

de infraestrutura.”

que os preços se mantenham anco-

que não será um processo fácil. No

Silvia reforça o coro contra o uso

rados quando o PIB reagir. “Em vez

Boletim Macro IBRE de março, o

de estímulos monetários, ressaltan-

de pensar em contar juros, devería

cientista político Octavio Amorim,

do que o foco do problema está

mos é antecipar o ajuste da meta

da FGV Ebape, ressalta que as di-

do lado da oferta. “Não podemos

para 3,75%, marcado para 2021,

ficuldades de se prever o sucesso

buscar atalhos nem culpar o BC,

e focar na normalização”, diz. Sil-

do governo em sua articulação no

pois baixar juros não necessaria-

via lembra que outras economias

Congresso partem das dúvidas que

mente estimulará a atividade”, diz,

da região como Chile e Colômbia,

permanecem sobre a composição

defendendo que o cenário benigno

que têm taxa de juros baixa, tam-

de sua própria base, formada por
grupos sem relação estável entre si,
e com pesos relativos ainda difíceis

Confiança do consumidor recua em todos
os níveis de renda
Variação em pontos

de se calcular. Borges reforça que
essa configuração amorfa também
compromete o cálculo dos limites que se pode esperar para uma
provável desidratação da propos-

Faixa de renda

Fev/19

Mar/19

Até R$ 2.100,00

-6,2

-3,7

Entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00

-0,1

-4,1

dos militares deu parâmetro para o

Entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00

0,2

-4,5

funcionalismo se defender de mu-

Acima de R$ 9.600,00

-0,9

-2,4

Fonte: Sondagem do Consumidor FGV IBRE.
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ta apresentada pelo governo. “Por
exemplo, a proposta de reforma

danças mais impactantes no RPPS”,
diz. Nesse campo, joga a favor da
reforma o interesse dos governado-
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res, seja pela validade automática

Causa e consequência

das mudanças dentro dos regimes

Vizinhos têm menos juros e mais crescimento (%)

estaduais, seja por sua necessidade
Chile

Colômbia

Peru

México

PIB 2018

4

2,7

4

2

PIB 2019

3,2

3,3

4

1,4

bancadas estaduais para a reforma

IPC 2018

2,6

3,2

2,2

4,8

da Previdência. “A grande verdade

IPC 2019

2,6

3

2,6

3,6

cumprida nos últimos 20 anos, essa

Taxa de referência 2018

2,75

4,25

2,75

8,25

questão do RPPS não deveria ser

Taxa de referência 2019

3,25

4,5

3,25

7,75

de entrar no novo plano de apoio
fiscal (ver pág. 36), cuja liberação
o governo federal tem, informalmente, condicionado ao apoio das

é que, se a Constituição tivesse sido

problema para nenhum governo”,
ressalta Borgesa. “De qualquer

Fonte: Itaú BBA; para 2019, estimativa.

forma, qualquer estado que hoje
queira liberar espaço fiscal para in-

usar uma média dos últimos três

olha o lado cheio do copo. Para ela,

vestir não irá prescindir de apoiar

anos do PIB per capita, “que é a

se algo de positivo pode ser tirado

a reforma. Por isso é que acho que

que mais se aproximaria da produ-

dessa tensão quanto ao ritmo das

não será totalmente esvaziada.”

tividade”, diz.

reformas é que seu efeito no PIB

Outra

sinalização

importan-

O cenário ainda é de incerteza e,

não comprometerá apenas a avalia-

te que o governo terá que dar em

na opinião dos pesquisadores e eco-

ção do governo, mas jogará contra

abril, e que pode gerar alguma po-

nomistas ouvidos para esta matéria,

o próprio Congresso. “Ninguém

lêmica, é sobre como espera con-

o importante é evitar tumulto e es-

vai querer ficar com a culpa, e al-

duzir a revisão da regra de reajuste

timular o empenho do governo e de

guma reação terá que acontecer”,

do salário mínimo, já que essa pre-

parlamentares para a aprovação da

diz, lembrando que as principais

visão de gasto deverá constar do

reforma, na melhor condição possí-

medidas de ajuste conquistadas nos

projeto das Leis de Diretrizes Orça-

vel. E, dessa forma, redirecionar as

últimos anos se deram, em parte,

mentárias para 2020. Para Borges,

expectativas para o campo positivo,

impulsionadas pelo impacto da re-

a estratégia do governo será prever

evitando que em 2019 a economia

cessão econômica. “Infelizmente,

o reajuste com base na inflação

saia do nível morno para o traumá-

precisamos sentir desconforto para

do ano anterior, “que já é previs-

tico. Em sua Carta da Conjuntura,

aceitar as medidas amargas. Mas é

to pela Constituição”, sem propor

o Ipea reforça a análise de que, sem

preciso, pois sem reforma em 2020

nenhuma nova regra de imediato,

conter o desequilíbrio estrutural

não cumpriremos o teto de gastos”,

para evitar qualquer desgaste po-

das contas públicas, o país ficaria

afirma. O importante, reforçam os

lítico adicional. “Mas o tema será

exposto a uma nova piora das ex-

analistas, é o foco na construção de

retomado no PLOA, em agosto,

pectativas “e, até mesmo, a uma

consensos. “A literatura da incer-

e até o final do ano, ele terá que

nova recessão”, diz o texto. “Com

teza mostra que experimentalismo

mandar uma medida provisória ao

a economia andando de lado e a in-

político é muito ruim. Ninguém

Congresso para o novo valor valer

certeza alta, a insatisfação popular

consome, ninguém investe, e a roda

a partir de janeiro”, lembra Mano-

aumentará e contribuirá para con-

da economia não gira”, diz Barbo-

el Pires, pesquisador da Economia

sumir mais rapidamente o capital

za. E economia que não cresce fica

Aplicada do FGV IBRE, para quem

político do governo”, alerta Bar-

mais vulnerável – e disso o Brasil

o reajuste mais adequado seria

boza, da UFRJ. Silvia, por sua vez,

não precisa. 
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FIQUE ATENTO
AO QUE OS MERCADOS
GLOBAIS DIZEM.
ELES PODEM INCENTIVAR
SEUS SONHOS.

visão global
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.

