
  Editada desde 1947 • www.conjunturaeconomica.com.br • Junho 2019 • volume 73 • nº 06 • R$ 17,00

Carta do IBRE
Implicações da  
regra de reajuste do  
salário mínimo

Ponto de Vista 
Ambiguidades nos sinais 
da conjuntura econômica

Entrevista 
Mansueto Almeida

Secretário do 
Tesouro Nacional

Artigos
Eduardo Jordão
Fernando de Holanda Barbosa
Joisa Dutra 
José Roberto Afonso 
José Vicente Santos de Mendonça
Lia Baker Valls Pereira
Luiz Gustavo Bichara
Mirella Rodrigues
Nelson Marconi
Rubens Penha Cysne
Samuel Pessôa

Como o Brasil pode ativar a capacidade 

inovadora do setor produtivo e ganhar 

uma economia mais competitiva

Fórmula da 
inovação

COMPETITIVIDADE





N E S T A  E D I Ç Ã O

 Instituto Brasileiro de Economia | Junho de 2019

J u n h o 2019  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 

Carta do Ibre
6 Implicações da regra de reajuste do salário mínimo

A manutenção da regra atual de 
reajuste do salário mínimo nacional, 
pela inflação do ano anterior 
(INPC) mais o aumento real do 
PIB de dois anos antes (caso este 
último seja positivo), levaria os 
gastos do governo federal com 

benefícios previdenciários e assistenciais no valor de um 
salário mínimo de cerca de R$ 305 bilhões este ano para 
R$ 540 bilhões em 2029 e R$ 860 bilhões em 2040. Em 
termos de porcentual do PIB, o salto é de 4,2%, este ano, 
para 5,7% em 2029 e para 7,4% em 2040. A estimativa acima 
é um exemplo emblemático da dimensão do impacto 
da sistemática de reajuste do salário mínimo nas contas 
públicas. Como a regra expirou em 2019, alguma diretriz 
deverá ser estabelecida este ano para as correções futuras. 

Ponto de Vista
10 Ambiguidades nos sinais da conjuntura econômica

Exercícios que temos realizado no IBRE indicam que, hoje, 
a taxa de juros neutra da economia brasileira encontra-se 
em torno de 3,5% ao ano, muito pouco acima do juro real 
básico praticado, que é de aproximadamente 2,5% – Selic 
a 6,5%, com inflação esperada de 4%. Parece que o Banco 
Central esperará para verificar se os choques de preços irão 
(ou não) se dissipar. Uma vez tendo verificado que houve 
essa dissipação, haverá espaço para baixar juros. Por outro 
lado, se essa dissipação não ocorrer, será sinal de que a 
ociosidade é menor do que se imagina.

Entrevista
12 “A regra de ouro  é tudo ou nada, e isso é ruim ”

O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, tem hoje 
em suas mãos duas árduas tarefas: lidar com a sequência 
de déficits primários previstos para até 2022,e negociar 
o apoio federal a estados endividados de forma a 
estimulá-los a realizar ajustes estruturais que quebrem 
o ciclo de fracasso de planos anteriores. Mesmo com a 
atividade econômica e o ritmo de tramitação da reforma 
da Previdência jogando contra, Almeida ainda se mostra 

otimista com o momento do país. “Temos uma situação 
difícil, mas aspectos positivos para fazer o Brasil retomar o 
crescimento de forma consistente. Mas temos que fazer o 
dever de casa.”

Macroeconomia
20 Por que crescemos tão pouco?

Desde o governo Dilma, vivenciamos uma sequência de 
políticas pró-cíclicas equivocadas, seja pró-crescimento 
ou recessão. Essa política anticíclica poderia incluir um 
programa de concessões mais arrojado, uma expansão dos 
empréstimos via BNDES ou o desenho de programas de 
exportação. Com o atual nível de desemprego, ociosidade 
e endividamento, não há outra forma de evitar uma nova 
recessão. Deverá haver uma clara política pública de 
estímulo ao nível de atividade. As reformas que olham 
apenas para o lado da oferta serão insuficientes para 
melhorar o quadro atual.

28 A tributação dos lucros das empresas e acionistas

É inegável que precisamos de uma reforma tributária. Se 
o objetivo é aumentar o crescimento e a competitividade 
nacional e, ao mesmo tempo, seguir a tendência mundial, 
por que não focar na reforma da tributação dos bens e 
serviços, que terá um impacto muito maior? A realidade 
não nos cansa de comprovar que para todo problema 
complexo há uma solução simples – e geralmente errada.

Capa | Competitividade
40 Fórmula da inovação

Para manter uma economia 
competitiva, a inovação é um dos 
principais pilares. No caso brasileiro, 
ainda estamos longe disso. No 
último ranking de Competitividade 
Global, elaborado anualmente pelo 
Fórum Econômico Mundial, com 

140 países, o Brasil – que na classificação geral está em 72o, 
atrás de economias como Chile, México, Colômbia, Rússia 
e Índia. Somos o 14o país em qualidade das instituições de 
pesquisa, e o 23o na publicação de artigos científicos. Em 
pedidos de patentes caímos para a posição 54o.
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A queda de 0,2% do produto 
interno bruto (PIB) no primeiro 
trimestre em relação ao último 
trimestre de 2018, segundo divul
gou o IBGE no final do mês passa
do, sinaliza para mais um ano de 

crescimento pífio da atividade econômica. Foi a primeira 
retração desde 2016, puxada pela forte queda de 1,7% 
no investimento, o péssimo desempenho da indústria pela 
crise argentina e um recuo de 6,3% na indústria extrativa 
pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. 
O PIB só não encolheu mais devido ao aumento de 0,3% 
do consumo das famílias. Na edição de maio, já alertáva
mos que, sem reformas – não só da Previdência –, e sem 
melhorar a produtividade brasileira, que passa por uma 
educação de qualidade, bom ambiente de negócios que 
reduza o custo do investimento e da formalidade, além 
de uma economia aberta, não haverá atalhos para o país 
convergir para um crescimento mais robusto (ver Nota 
do Editor e matéria de capa da edição de maio).

Enxergar um horizonte mais favorável para este ano 
está ficando cada vez mais difícil. As previsões de ana
listas estão sendo, sistematicamente, revisadas para bai
xo, já havendo projeções de crescimento do PIB abaixo 
de 1%. Hoje, o nível de investimentos na economia está 
29% abaixo do pico registrado em 2013, e não muito 
distante do pior momento da recessão, quando encolheu 
32%. Ou seja: como podemos pensar em crescimento eco
nômico se não há investimento e há mais de 13,2 milhões 

de desempregados? Com a economia andando de lado, 
volta a ganhar força a discussão de redução da taxa de 
juros e a liberação de contas ativas do FGTS (no governo 
Temer foram liberadas contas inativas). São atalhos, que 
no nosso entender, não irão resolver os graves problemas 
de nossa economia.

Desde o início dos anos 1980 que o PIB per capita prati
camente não cresce, à exceção do período de bonança inter
nacional que vivenciamos nos anos 2000. A produtividade 
do trabalho no Brasil por hora trabalhada cresceu, em mé
dia, apenas, 0,4% ao ano entre 1982 e 2018. O que é muito 
pouco para um país em desenvolvimento.

Dois artigos publicados nesta edição, dos professores 
Nelson Marconi, da FGV EAESP, e Fernando de Holanda 
Barbosa, da FGV EPGE, embora divergentes em vários as
pectos, procuram explicar por que crescemos tão pouco. O 
secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e o secretário 
de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Adolfo 
Saschida, em entrevista à Conjuntura, também analisam 
o atual momento do país e traçam cenários possíveis para 
a saída dessa letargia. São contribuições importantes para 
um melhor entendimento do momento atual.

Mas uma coisa é certa. Pelo andar da carruagem, se não 
houver vontade política para virar o jogo, continuaremos 
sendo o país do futuro. Um futuro que nunca chega.

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

A manutenção da regra atual de re

ajuste do salário mínimo nacional, 

pela inflação do ano anterior (INPC) 

mais o aumento real do PIB de dois 

anos antes (caso este último seja po

sitivo), levaria os gastos do governo 

federal com benefícios previdenciá

rios e assistenciais no valor de um 

salário mínimo de cerca de R$ 305 

bilhões este ano para R$ 540 bilhões 

em 2029 e R$ 860 bilhões em 2040. 

O cálculo,1 realizado por Bráu

lio Borges, pesquisador associado 

do FGV IBRE, leva em conta reais 

constantes (a preços de 2019). Em 

termos de porcentual do PIB, o salto 

é de 4,2%, este ano, para 5,7% em 

2029 e para 7,4% em 2040.

A estimativa acima é um exemplo 

emblemático da dimensão do im

pacto da sistemática de reajuste do 

salário mínimo nas contas públicas. 

Como a regra expirou em 2019, al

guma diretriz deverá ser estabelecida 

este ano para as correções futuras. 

Por isso, uma lei ordinária é aguar

dada ao longo deste ano para norma

tizar as correções do salário mínimo 

a partir de 2020. É importante notar 

que a conta de Borges, mencionada 

inicialmente, não se refere a toda a 

despesa previdenciária e assistencial 

(excluindo o funcionalismo públi

co), que deve atingir 8,5% do PIB 

em 2019, mas apenas os benefícios 

no valor de um salário mínimo.

Aproximadamente 23,6 milhões 

de brasileiros recebem benefícios 

previdenciários ou assistenciais no 

valor de um salário mínimo – 18,6 

milhões pelo Regime Geral de Pre

vidência Social (RGPS) e 5 milhões 

como beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), de 

caráter assistencial (para idosos e 

inválidos). O impacto fiscal dos re

ajustes do mínimo vai além disso, 

pois é preciso considerar os fun

cionários públicos ativos e inativos 

que recebem o piso salarial – um 

contingente expressivo no caso dos 

governos subnacionais – e também 

as despesas com o abono salarial e 

o segurodesemprego.

A definição do valor do salário 

mínimo, naturalmente, não é uma 

questão apenas fiscal, apesar de esta 

ter assumido um papel tão impor

tante no Brasil. Em todo o mundo, 

e também aqui, estabelecer o valor 

do piso nacional ou regional dos 

ganhos salariais é um problema 

fundamentalmente de regulação do 

mercado de trabalho. A discussão 

em geral gira em torno de contra

Implicações da  
regra de reajuste do  
salário mínimo

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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lário mínimo foi nacionalmente uni

ficado em maio de 1984, mas, desde 

2000, a Lei Complementar no 103 

permite que os estados fixem pisos 

estaduais superiores ao mínimo na

cional. A Constituição de 1988, além 

de vincular o piso previdenciário ao 

salário mínimo nacional, também 

definiu que este tenha “reajustes pe

riódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo...”. Dessa forma, qualquer 

discussão sobre reajuste do salário 

mínimo deve partir da correção pela 

inflação, já que menos do que isto 

certamente seria interpretado como 

matéria inconstitucional. 

Entre 1994 e 2006, o reajuste do 

mínimo era decidido a cada ano pelo 

Executivo e o Congresso, no âmbito 

da preparação da Lei Orçamentária 

Anual. De 2007 a 2019, passou a vi

gorar a regra atual (de inflação mais 

PIB de dois anos antes, se positivo), 

primeiro de forma informal, e depois 

transformada em lei ordinária. 

balançar os efeitos distributivos 

positivos com possíveis impactos 

colaterais em termos de redução do 

emprego ou aumento da informali

dade. No Brasil, ao final de 2018, 

de acordo com os dados da PnadC/

IBGE, um total de 16,1 milhões de 

trabalhadores ganhava em torno do 

salário mínimo nacional. 

Tudo somado, cerca de 42,5 mi

lhões de brasileiros, segundo a es

timativa de Borges, ganham men

salmente um salário mínimo,2 ou 

valor muito próximo,3 que tende a 

seguir a correção do piso do merca

do de trabalho. Esse número, vale 

lembrar, inclui assalariados, traba

lhadores informais e conta própria, 

bem como pessoas que recebem 

benefícios previdenciários e assis

tenciais. Assim, decisões sobre a 

sistemática de correção do mínimo, 

como a que deve ocorrer este ano, 

mexem diretamente com o bemes

tar material de uma enorme parcela 

da população brasileira. Portanto, 

os impactos fiscais e no mercado de 

trabalho têm que ser contrapostos 

aos efeitos distributivos e de redu

ção da pobreza. Acima de tudo, 

tratase de uma questão política da 

mais elevada importância.

O salário mínimo urbano foi ins

tituído no Brasil por decretolei do 

presidente Getúlio Vargas, durante 

a ditadura do Estado Novo, e come

çou a vigorar em julho de 1940, com 

valores diferenciados entre estados e 

subregiões. Em 1943, o mínimo foi 

incorporado à Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) e, em 1963, foi 

estendido ao campo por meio do Es

tatuto do Trabalhador Rural. O sa

Com a expiração da atual 

regra este ano, uma lei 

ordinária é aguardada ao 

longo de 2019, ano para 

normatizar as correções 

do salário mínimo a  

partir de 2020

Voltando aos números, entre 

1995 e 2018 o salário mínimo su

biu 960% em termos nominais, 

comparado a uma inflação do 

INPC/IBGE de 347%, a uma in

flação do IPC3i/FGV (baseada na 

cesta de consumo da terceira idade) 

de 412%, e a um aumento nominal 

do produto por hora trabalhada de 

593%. Fica claro, portanto, que 

o salário mínimo teve expressivo 

ganho real desde o Plano Real, de 

cerca de 150%, e cresceu acima da 

produtividade do trabalho.

Em 1994, porém, último ano 

do processo hiperinflacionário, o 

salário mínimo estava bem abaixo 

da sua média histórica de 1940 a 

2018, e também abaixo da média 

– um pouco menor – de 1988 a 

2018. Até meados da década pas

sada (2005/2006), a política de au

mentos reais do mínimo trouxeo 

de volta a essas médias, e, a partir 

daí, para os valores reais mais al

tos desde o início da década de 60.4  

Na verdade, quase toda a alta real 

do salário mínimo se dá até 2016, 

o que é facilmente explicável. A 

partir de 2013, o crescimento anual 

do PIB tornouse pífio ou negativo, 

fazendo com que a regra de PIB de 

dois anos antes mais inflação pra

ticamente deixasse de gerar ganhos 

reais de 2016 em diante. Borges 

aponta ainda que o salário míni

mo cresceu aproximadamente no 

mesmo ritmo da produtividade do 

trabalho entre 1996 e 1997 e entre 

2007 e 2015, mas aumentou mais 

velozmente do que a produtividade 

no resto do período, especialmente 

entre 1998 e 2007.
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O salário mínimo também vem 

crescendo em comparação com o 

salário médio da economia, saindo 

de 32% do médio, em 1996, para 

44% em 2018. Em relação ao sa

lário mediano (aquele que divide 

o contingente de trabalhadores em 

duas metades), o mínimo equivaleu 

a 72,8% em 2018. Na média dos 

países da OCDE, em 2017, o sa

lário mínimo correspondeu a 42% 

do salário médio e a 53% do me

diano, o que sugere que, em uma 

comparação internacional, o míni

mo brasileiro é relativamente ele

vado em relação à estrutura sala

rial do país.

Colocando em foco apenas as 

contas do governo federal, a políti

ca de valorização real do salário mí

nimo nacional levou a um aumento 

da despesa de 3 pontos porcentuais 

(p.p.) do PIB entre 1994 e 2016, 

segundo os cálculos de Borges. Por 

outro lado, no que tange aos efei

tos na melhoria da distribuição de 

renda, estudo das pesquisadoras 

Alessandra Brito e Celia Kerstenet

zky (2019) aponta que a política de 

aumento real do salário mínimo foi 

responsável por aproximadamen

te 40% da redução da pobreza no 

Brasil entre 2002 e 2013. 

À luz de uma comparação inter

nacional, aspectos intergeracionais 

foram colocados em foco. Em recen

te trabalho da OCDE, em um grupo 

de 34 países,5 a pobreza no Brasil 

entre as pessoas de zero a 17 anos de 

idade atinge 30% desta faixa etária, 

comparado a uma média de 14% nos 

países que fazem parte da amostra. 

Já a pobreza entre os que têm mais 

de 75 anos, no Brasil é de 7% da po

pulação nesta faixa etária, enquanto 

a média percentual encontrada no 

grupo da OCDE é superior, cerca do 

dobro, 14%. Dessa forma, o mix de 

políticas sociais do Brasil, mesmo 

com a introdução de programas as

sistenciais focalizados nas crianças, 

como o Bolsa Família, parece ter ge

rado forte desequilíbrio na incidên

cia de pobreza por faixas etárias, em 

favor dos idosos e em detrimento da 

população infantil. É evidente que a 

grande massa de benefícios previden

ciários e assistenciais para idosos no 

valor de um salário mínimo cumpre 

um papel relevante no desequilíbrio 

dessa distribuição.

Em termos dos efeitos econômi

cos, os aumentos reais de salário mí

nimo obviamente têm impacto posi

tivo sobre a demanda agregada no 

curto prazo, e que têm se mostrado 

prócíclicos no Brasil (assim como a 

política fiscal como um todo). 

Cerca de 42,5 milhões 

de brasileiros ganham 

mensalmente um salário 

mínimo, ou valor muito 

próximo, que tende a seguir 

a correção do piso do 

mercado de trabalho
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No mercado de trabalho espe

cificamente, boa parte da literatu

ra empírica internacional encontra 

impactos negativos sobre o nível de 

emprego total e sobre a formalidade, 

embora pequenos e concentrados em 

alguns grupos, como trabalhadores 

jovens e com baixa qualificação.6 

Como se vê, a política de reajuste 

do salário mínimo é um tema poli

ticamente espinhoso por ter reflexos 

expressivos na sociedade como um 

todo. Ao analisar cenários prováveis 

para os próximos anos, os que pa

recem politicamente mais palatáveis 

seriam aqueles nos quais a regra de 

correção do salário mínimo esta

riam em um intervalo cujos limites 

seriam: inflação do ano anterior e in

flação adicionada do crescimento do 

PIB (se positivo) de dois anos antes, 

a regra atual.

Segundo as projeções de Borges, 

caso a nova regra de reajuste do sa

lário mínimo nacional for a de dar 

apenas a inflação passada,  o gasto 

em proporção do PIB com os benefí

cios de um salário mínimo pagos pelo 

governo federal iriam para 4,8% em 

2029 e 5,3% em 2040 (em 2019 se

rão de 4,2% do PIB, vale lembrar).  

Para recapitular, sem mudança da 

atual regra de reajuste do salário mí

nimo (variação do PIB de dois anos 

antes mais inflação), aqueles gastos 

iriam para, respectivamente, 5,7% 

e 7,4% do PIB naquelas duas datas. 

Se uma regra intermediária fosse im

plantada, adotandose, por exemplo, 

a variação do PIB per capita de dois 

anos antes (se positiva) mais inflação 

do ano anterior, os gastos federais 

com benefícios de um salário mínimo 

iriam para, respectivamente, 5,4% e 

6,6% do PIB em 2029 e 2040.

Borges também calculou que, com 

o reajuste do mínimo pelo PIB per 

capita (de dois anos antes, mais infla

ção), a economia fiscal em relação à 

atual regra seria de R$ 179 bilhões até 

2029 e de R$ 803 bilhões até 2040, 

em reais constantes de 2019. Se o re

ajuste fosse apenas pela inflação, essa 

economia saltaria nesses dois períodos 

para, respectivamente, R$ 437 bilhões 

e R$ 2,025 trilhões. Para se ter uma 

ideia da dimensão do impacto fiscal, 

a economia para os cofres públicos fe

derais, em aproximadamente dez anos 

(entre 2020 e 2029), caso se mantives

se o valor real do salário mínimo fixo, 

seria de mais de 40% dos R$ 1 trilhão 

em dez anos que o governo federal, em 

um cenário otimista, obteria com a re

forma da Previdência. 

Esta Carta buscou reportar al

gumas das diversas implicações da 

importantíssima decisão sobre a sis

Manutenção do valor real 

do salário mínimo, que 

define 23,6 milhões de 

benefícios previdenciários 

e assistenciais, mitiga 

o risco de colapso nas 

contas do governo

temática de reajuste do salário míni

mo, em variadas dimensões distribu

tivas, fiscais, de mercado de trabalho 

e, por conseguinte, políticas. 

A multifacetada questão do reajus

te do salário mínimo, contudo, abre 

espaço para que diferentes opiniões 

legítimas – ora focando mais a ques

tão fiscal, ora o mercado de trabalho, 

ora a desigualdade, ora aspectos inter

geracionais – se apresentem e se con

traponham. O mais importante é que 

o Executivo, o Congresso e a socieda

de estejam bem informados sobre as 

enormes implicações da crucial deci

são que deve ser tomada este ano.  

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 par-
te, ou da maioria, dos que contribuíram para a 
confecção deste artigo.

1As projeções de Borges que deram base a esta 
Carta pressupõem um cenário de crescimento 
do PIB brasileiro igual à mediana do Focus/BCB 
até 2022 (quando todo o excesso de ociosida-
de da economia deverá ter sido exaurido). De 
2023 em diante, pressupõe-se crescimento no 
potencial, que combina a variação anual da PIA 
(população em idade ativa) do IBGE mais um 
aumento de 0,7% ao ano da produtividade do 
trabalho (igual à média 1997-2018).

2Acrescido do décimo terceiro, no caso dos as-
salariados formais.

3Entre 90% e 110% do salário mínimo nacional.

4Quando estava longe de se aplicar à totalida-
de da força de trabalho formal.

5Dos quais 25 são indiscutivelmente ricos. Dos 
nove restantes, seis são da ex-Cortina de Ferro e 
três são emergentes (Chile, México e Turquia).

6Como indica a revisão realizada por Neumark 
em 2018.

7A projeção aqui supõe que seja por tempo 
indeterminado, replicando o procedimento 
adotado nas projeções atuariais previdenciá-
rias nos PLDOs
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A economia tem apresentado segui
dos sinais de fraqueza. O crescimen
to no quarto trimestre de 2018 sur
preendeu e foi somente de 0,1% em 
relação ao trimestre imediatamente 
anterior, na série dessazonalizada. 
No 1o trimestre de 2019, o cresci
mento foi de 0,2% na mesma base 
de comparação, e de 0,46% ante o 
1o trimestre de 2018.

O cenário do IBRE prevê cresci
mento de 1,2% para a média da ati
vidade produtiva em 2019, em com
paração a 2018. Outras casas têm 
previsto desempenho ainda pior.

O péssimo resultado do primeiro 
trimestre foi fortemente influenciado 
pela queda de 6,3% da indústria ex
trativa mineral, em função da redu
ção da produção da Vale, fruto do 
desastre ecológico de Brumadinho.

De qualquer forma, o cenário de 
crescimento de 1,2%, após 1,1% ao 
ano no biênio 2017 e 2018, repre
senta a mais lenta recuperação da 
economia nos últimos 120 anos. No 
biênio 2015 e 2016, perdeuse 7% 
do PIB. Em três anos de recuperação, 
a economia ainda estará 3,5 pontos 
percentuais abaixo do pico de 2014. 

Nesse ritmo, levará seis anos para 
retornar ao pico prévio.

Tomando como base o nível de 
2014, a atividade econômica acu
mulada nos quatro trimestres ter
minados no primeiro trimestre de 
2019 encontrase 4,2% mais baixa, 
de forma geral; o consumo das fa
mílias está 3,6% abaixo; e o inves
timento, 23% menor. Parece muito 
difícil que a atividade econômica 
retome um ritmo mais rápido sem 
que o investimento volte.

Há vários possíveis diagnósticos 
dos motivos da recuperação estar 
tão lenta. Uma possiblidade é que a 
taxa de crescimento do produto po
tencial é muito baixa, além de a per
da de atividade ocorrida no biênio 
2015/2016 poder ser permanente.

Argumentase que grande parte 
do investimento realizado com a lide
rança do setor público, entre 2007 e 
2014, perdeuse. Foram investimen
tos mal desenhados e mal executa
dos, de sorte que o capital foi destruí
do. Assim, a dificuldade da retomada 
devese à baixa eficiência produtiva 
da economia. Seria um problema de 
carência de oferta agregada.

Esse diagnóstico é compatível com 
a dinâmica inflacionária mais recen
te. Nos últimos meses a inflação tem 
dado mostras de acomodação e leve 
aceleração na margem. 

É verdade que a prévia do Índi
ce de Preço ao Consumidor Amplo 
(IPCA15) de maio veio um pouco 
abaixo do que o mercado esperava: 
0,35% ante expectativa de 0,42%. 
No entanto as aberturas não vieram 
bem. A leitura dos núcleos de infla
ção – índices derivados do IPCA, 
com exclusão dos itens com maior 
variabilidade – revelou elevação em 
comparação ao mesmo mês do ano 
passado. O mesmo ocorre com os 

Ambiguidades nos 
sinais da conjuntura 
econômica

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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serviços. A importância da inflação 
de serviços devese a ser o grupo 
menos sensibilizado por choques de 
câmbio e choques agrícolas, prin
cipalmente quando excluímos dos 
serviços o item alimentação fora do 
domicílio (que, no caso, é muito sus
cetível aos preços da agropecuária).

Além da leitura do IPCA15 de 
maio ter sido mais salgada, os serviços 
e os núcleos de inflação apresentam 
um leve processo de aceleração nos úl
timos quatro meses, aproximadamen
te. O nível da inflação não preocupa. 
O que preocupa é a dinâmica.

No entanto, a economia foi sujei
ta a choques. Houve forte elevação 
dos preços agrícolas. Nos últimos 
12 meses terminados em maio, a ali
mentação no domicílio subiu 8,6% e, 
nos últimos seis meses, subiu 5,1%. 
Adicionalmente, houve forte choque 
cambial em função da frustração dos 
primeiros movimentos do governo 
Bolsonaro, que rejeitou a gestão polí
tica tradicional do nosso presidencia
lismo de coalizão e deixou correrem 
soltas várias desavenças públicas en
tre personagens do governo ou muito 
próximos a ele. Em parte como resul
tado desses desdobramentos, o câm
bio subiu de R$ 3,7 por dólar para 
R$ 4,0 desde janeiro, desvalorização 
significativa de 8%.

Além dos choques, outro fator 
que pode explicar uma subida da 
inflação, mesmo com ociosidade, é 
o fato de a inflação corrente rodar 
abaixo da meta de inflação. Como as 
expectativas estão bem ancoradas, o 
mercado naturalmente conta com 
uma leve elevação da inflação em di
reção à meta.

Finalmente a forte recessão da 
Argentina e seus impactos sobre a 
indústria de transformação consti

tuem choque adicional negativo de 
demanda. Como se sabe, o país vi
zinho é um importante comprador 
das nossas exportações de produtos 
manufaturados, com destaque para 
veículos automotores.

Somando tudo, se esse diagnósti
co estiver correto, deverá haver ao 
longo do segundo semestre devolu
ção e queda da inflação, principal
mente dos núcleos. Isso se dará à 
medida que os efeitos dos choques 
de oferta se dissiparem, na suposi
ção de que os leves sinais de pressão 
inflacionária mencionados acima 
não derivam da demanda.

Se a agenda da reforma da Previ
dência estiver avançada – mesmo não 
estando aprovada, se for vencida uma 
etapa decisiva, como a aprovação em 
primeiro turno no plenário da Câma
ra –, podemos contar que, com eleva
da probabilidade, haverá um ciclo de 
queda da taxa básica de juros.

Esse entendimento se reforça 
com os sinais de que houve, após a 
aprovação da emenda constitucional 
que instituiu um limite para o cresci
mento do gasto público, e depois do 
enxugamento dos balanços dos ban
cos públicos, forte queda da taxa de 
juros neutra da economia. Esta é a 
taxa que em teoria não estimula nem 
desestimula a demanda, fazendo com 
que o juro básico se mantenha acima 
dela quando o BC quer reduzir a in
flação, e abaixo dela quando a auto
ridade monetária tenta impulsionar 
a economia, geralmente em quadros 
de inflação abaixo da meta ou com 
risco de assim ficar.

Exercícios que temos realizado 
no IBRE indicam que, hoje, a taxa 
de juros neutra da economia brasi
leira encontrase em torno de 3,5% 
ao ano, muito pouco acima do juro 

real básico praticado, que é de apro
ximadamente 2,5% – Selic a 6,5%, 
com inflação esperada de 4%.

Parece que o Banco Central espera
rá para verificar se os choques de pre
ços irão (ou não) se dissipar. Uma vez 
tendo verificado que houve essa dissi
pação, haverá espaço para baixar ju
ros. Por outro lado, se essa dissipação 
não ocorrer, será sinal de que a ociosi
dade é menor do que se imagina.

A nossa visão é de que os choques 
devem se dissipar. Mas entendemos 
que a cautela do BC em se certificar 
desse fato está de acordo com os pa
râmetros de funcionamento do regi
me de metas de inflação. 

Adicionalmente, não há nenhuma 
dúvida de que a incerteza sobre a 
aprovação da reforma da Previdên
cia, e sobre qual reforma será apro
vada, inibe os investimentos que têm 
faltado à retomada da economia bra
sileira. O que se discute, na verdade, 
é a importância relativa desse fator, 
comparado com outros, pelo lado 
da oferta e da demanda, comentados 
nesta coluna.

Assim, parece que a obsessão de 
uma corrente de analistas com a ne
cessidade imediata de novos cortes 
da Selic obscurece a natureza fun
damentalmente fiscal do nó que pa
ralisou a economia brasileira – para 
crescer mais rápido, entretanto, há 
que se desatar outros nós, ligados à 
produtividade. Num cenário binário 
em termos domésticos, e bastante 
complexo na arena internacional, é 
compreensível que o BC não coloque 
a carroça à frente dos bois. Novos 
cortes da Selic provavelmente ainda 
irão acontecer este ano, mas com os 
devidos cuidados e sem a ilusão de 
que, por si só, vão tirar o Brasil da 
atual estagnação. 
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Conjuntura Econômica — Qual o 

limite para o contingenciamento de 

gastos sem provocar um shut down 

da máquina pública?  

Se tiver mais frustração de receita, dado 
que se tem uma meta para cumprir, e 
a posição dura do Tribunal de Contas 
da União (TCU) de cinco anos para cá, 
de fato será preciso cortar, pois é uma 
imposição legal. O espaço que a gen
te tem para corte parece grande, mas 
não é: 94% da despesa hoje é obriga
tória. Então, se está fazendo corte so
bre 6%, de uma despesa programada 
de R$ 1,412 trilhão. Mas será preciso 
acompanhar, e eventualmente partir 
para medidas mais radicais. Fizemos 
até agora um corte de R$ 30 bilhões 
(no relatório de avaliação de maio, o 
governo evitou novo congelamento 

O secretário do Tesouro Mansueto Almeida está envolvido em duas das mais ár-

duas tarefas impostas ao governo: lidar com a sequência de déficits primários pre-

vistos para até 2022, e negociar o apoio federal a estados endividados de forma a 

estimulá-los a realizar ajustes estruturais que quebrem o ciclo de fracasso de planos 

anteriores. Mesmo com a atividade econômica e o ritmo de tramitação da reforma 

da Previdência jogando contra, Almeida ainda se mostra otimista com o momento 

do país. “Temos uma situação difícil, mas também aspectos positivos para fazer o 

Brasil retomar o crescimento de forma consistente”, afirma, citando a disciplina dada 

pelas regras fiscais, o ambiente aquecido pelo debate das reformas, e o aumento 

substancial de receita de exploração de petróleo previsto para acontecer a partir 

do ano que vem. “Isso pode ajudar muito no ajuste fiscal e na recuperação do inves-

timento”, diz, em entrevista à Conjuntura Econômica, ressaltando, entretanto, que é 

preciso conter a despesa com pessoal. “Se o governo não fizer o dever de casa, todo 

esse ganho vai se transformar em salário”, alerta.

Mansueto Almeida 
Secretário do Tesouro Nacional

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil 

Solange Monteiro, de Brasília

“A regra de ouro 
é tudo ou nada, e 
isso é ruim” 
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que nos levou ao contingenciamento 
de março.

A regra de ouro é um problema 
adicional, porque tivemos uma se
quência de déficits primários que 
nunca tinha acontecido no pós
Constituição de 1988. Começou em 
2014 e deverá se estender, eventual
mente, até 2022, o  que faz com que 
o governo tenha que se endividar 
para pagar despesa corrente. Isso vai 
frontalmente contra a regra de ouro, 
e daí a necessidade de crédito suple
mentar. Ao se elaborar o orçamento 

deste ano, em agosto de 2018, co
locouse R$ 248 bilhões na despesa 
dependentes desse crédito. Hoje nos
sa necessidade de fato, por descum
primento da regra de ouro, se redu
ziu bastante, porque teve o resultado 
positivo do Banco Central que não 
se esperava e que reduziu esse gap. 
Então, com o Congresso autorizan
do (no fechamento desta edição, a 
votação estava prevista para 11 de 

usando R$ 3,8 bilhões de uma reser
va orçamentária, dos quais R$ 2,16 
bi para cobrir limitações do segundo 
bimestre, e R$ 1,6 bi para recompo
sição orçamentária nos ministérios de 
Educação e Meio Ambiente). A despe
sa nos quatro primeiros meses não foi 
cortada em relação ao ano passado, 
está até um pouco maior. O contingen
ciamento afetará daqui para frente. É 
um baita desafio. Ainda mais porque 
está sendo feito um bloqueio orça
mentário para se entregar um resulta
do quase R$ 20 bilhões pior do que no 
ano passado. Em 2018, entregamos  
R$ 120 bilhões de déficit, e para este 
ano a meta é de R$ 139 bilhões. A gen
te não tem muito grau de liberdade. 

E a atividade fraca ainda torna 

mais difícil o cumprimento da re-

gra de ouro...

Uma coisa interessante deste ano é 
que se pensava que o grande limita
dor do ponto de vista fiscal seria o 
teto dos gastos, mas estamos muito 
abaixo do teto, cerca de R$ 30 bi
lhões. O grande problema realmente 
tem sido a frustração de receita, por 
três fatores. O primeiro é o petróleo. 
O orçamento de 2019 foi elabora
do com o preço médio do barril a 
US$ 74. Na revisão que fizemos em 
março, o preço estimado estava em  
US$ 64, então perdemos receita de 
royalties e de participação especial. 
O segundo fator é o leilão da Eletro
bras, que estava previsto para este 
ano, mas possivelmente não ocorre
rá, o que implica menos R$ 12 bi
lhões. Além disso, o orçamento foi 
elaborado com um crescimento do 
PIB estimado em 2,5%, e o resul
tado está vindo muito abaixo que o 
esperado, transformandose em uma 
expectativa de arrecadação menor, 

junho), teremos funding para pagar 
os R$ 248 bilhões, mas possivelmen
te não usaremos tudo com emissão 
porque há dinheiro em caixa. 

A partir de quando passa a valer a 

vedação do uso do lucro operacio-

nal do Banco Central pelo Tesouro 

para pagar dívida, sancionada pelo 

presidente Bolsonaro em março?

Ainda estamos em dúvida se o resul
tado deste semestre ficaria pela regra 
antiga, se passaria a valer a partir do 
segundo semestre, ou se haveria uma 
média ao longo do ano. Estamos fazen
do uma consulta jurídica sobre isso. 

Quanto à nova regra de cancela-

mento de restos a pagar não pro-

cessados, qual impacto poderia tra-

zer para as contas em 2019?

A regra em vigor desde o decreto 
presidencial do ano passado colo
ca prazo para a liquidação desses 
valores. Antes, quando chegava em 
junho, as despesas empenhadas que 
não tinham sido liquidadas eram blo
queadas, e se fossem desbloqueadas 
pelos ministérios, não havia regra de 
cancelamento. Agora, os restos a pa
gar inscritos têm um ano e meio para 
serem liquidados, senão são bloquea
dos. E, ao serem desbloqueados, têm 
mais um ano e meio para liquidar. Ou 
seja, se depois de três anos não forem 
liquidados, esses restos a pagar são 
automaticamente cancelados. Não é 
uma medida que vai gerar uma fonte 
grande de economia, mas irá ajudar 
na execução orçamentária. Normal
mente, a maior parte da execução de 
restos a pagar são de três ou quatro 
anos anteriores. Mas no ano passado, 
por exemplo, pagamos despesas em
penhadas há oito atrás, ou seja, que 
foram empenhadas muito antes.  

O espaço para corte parece 

grande, mas não é: 94% da 

despesa hoje é obrigatória. 

Então, se está fazendo  

corte sobre 6%, de uma 

despesa programada de  

R$ 1,412 trilhão
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A primeira data de cancelamen
to automático será novembro deste 
ano, referente aos restos a pagar de 
2016. No ano passado, esse estoque 
era de cerca de R$ 30 bilhões. 

Potencialmente, então, o governo 

poderia contar com R$ 30 bilhões – 

valor que se equipara ao contingen-

ciamento anunciado em abril?

No máximo, porque parte será liqui
dada. Outra coisa importante de desta
car é que só há dois tipos de gasto que 
ficam foram dessa regra de cancela
mento: o de restos a pagar de emendas 
impositivas, e o de saúde. Este último 
porque gasto mínimo constitucional 
é apurado em relação ao gasto empe
nhado, e em geral empenhase mais do 
que se paga ao longo do ano. Se for 
cancelado, implicará descumprimento 
do mínimo constitucional. 

O cumprimento da regra de ouro 

colocará o governo refém da apro-

vação de crédito suplementar não 

só este ano, mas nos próximos. Há 

planos de mudança na regra?

Acho que em algum momento tere
mos que mudála. Ela é uma regra de 
tudo ou nada, e isso é muito ruim. No 
caso das metas de primário, por exem
plo, você tem relatórios bimestrais de 
avaliação de receita e despesa. Se a 
receita está vindo abaixo do esperado 
ou a despesa acima, está previsto um 
mecanismo de contingenciamento. O 
mesmo acontece com o teto dos gas
tos. Se há risco de descumprimento, 
tem os gatilhos: não se pode dar au
mento real de salário mínimo, contra
tar pessoal. Mas a regra de ouro não 
traz esses instrumentos para corrigir 
o curso, tampouco uma avaliação 
periódica. Começamos a tratar dela 
no relatório de avaliação bimestral, 

mas não por exigência. Além disso, 
no caso de descumprimento da regra 
de ouro, o que nunca aconteceu até 
agora, também não fica clara como 
é toda a cadeia de crime de responsa
bilidade. Se quisermos mantêla, será 
preciso melhorála bastante. 

Há outros países que têm essa re
gra, mas em muitos, como nos Esta
dos Unidos, as despesas de pessoal 
não são obrigatórias. Se o governo não 
tiver orçamento, pode mandar o fun
cionário público para casa, ou reduzir 
salários dos que trabalham em órgãos 

essenciais. Mas isso não é permitido 
no Brasil. Outra diferença é que em 
outros países que adotaram a regra de 
ouro a fatia das despesas livres, pas
síveis de contingenciamento, é maior. 
Quando juntamos esses dois fatores 
com o enorme desafio que o governo 
terá de cumprir o teto dos gastos – o 
que significa cortar a despesa primária 
em mais de 2 pontos do governo cen
tral em quatro anos de mandato –, fica 

uma coisa quase impossível. Até por
que a regra de ouro tem uma forma 
diferente de calcular a conta de juros. 
Pelo cálculo feito pelo Banco Central, 
por competência (não leva em conta o 
pagamento ou não dos juros), a conta 
do setor público vem caindo; em 2016 
era muito maior do que agora. Mas 
pela regra de ouro, que usa o regime de 
caixa, a conta de juros está aumentan
do. Isso é resultado do problema que 
tivemos em 2015/16, quando o Tesou
ro começou a lançar títulos de prazo 
mais curto, e em maior quantidade, 
com medo de que as condições pioras
sem ainda mais. Em 2015, o Tesouro 
foi emissor líquido de títulos, vendeu 
mais título do que precisava no merca
do, para construir um colchão. Só que 
grande parte era LTN, com vencimen
to em quatro anos, e com pagamento 
de juros na data do vencimento. Por 
isso, aquele desequilíbrio de 2015/16 
está aparecendo na conta de juros da 
regra de ouro só agora. Então, além 
da gente não ter instrumento para cor
reção do rumo, tem a questão de cai
xa que está refletindo, por defasagem, 
um desequilíbrio de quatro anos atrás. 
É uma baita confusão, que torna o ce
nário muito desafiador. Se quisermos 
manter a regra de ouro, teremos que 
em algum momento pensar em uma 
legislação que garanta um arcabouço 
jurídico melhor, e ter instrumentos que 
nos dêem a possibilidade de, em caso 
de risco de descumprimento, acessá
los para fazer os devidos ajustes. 

O senhor mencionou como exem-

plo o teto de gastos. Considera que 

os gatilhos presentes nessa lei es-

tão bem construídos?

Há uma dúvida porquê, como foi 
elaborado na lei, quando você não a 
cumpre, acionaria os gatilhos. O pro

A regra de ouro é um 

problema adicional, 

porque tivemos uma 

sequência de déficits 

primários que nunca 

tinha acontecido no pós-

Constituição de 1988 
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com bancos privados. Se o Rio chegar 
em 2020 e não pagar essa dívida, a Ce
dae passa a ser do governo federal. E aí 
o Rio perderia dinheiro, porque a Ce
dae foi dada como contragarantia por 
metade do seu valor patrimonial. Pode 
ter alguma confusão jurídica, porque 
não sabemos se o Rio conseguiria di
nheiro para nos pagar sem vendêla, e 
não sei se poderia, por exemplo, optar 
por uma oferta de ações (IPO), já que 
o compromisso era com a privatiza
ção. Talvez nos próximos acordos isso 
tenha que ficar ainda mais claro. 

O Rio também tem acumulado uma 

série de investigações quanto a des-

cumprimento de vedações, como 

aumentos salariais, ainda sem con-

clusão. Isso não é negativo?

Tem vedações que são explícitas: se 
não são cumpridas, o conselho de su
pervisão tem que consultar o estado 
e, a depender da resposta deste, terá 
que sugerir ao ministro da Economia 
que o exclua do regime. Se isso acon

blema é que, do ponto de vista teórico, 
enquanto você tem despesa discricio
nária passível de corte, pode cumprir 
o teto dos gastos. No orçamento, toda 
a despesa não financeira tem que estar 
sujeita ao teto. Se tiver extrapolando, 
corta discricionária, corta investimen
to. Mas chega um ponto em que é im
possível. Este ano, a despesa discricio
nária já está no mesmo valor real de 
2009, ou seja, de dez anos atrás. En
tão temos que discutir, junto ao TCU, 
para definir a partir de qual nível po
demos disparar os gatilhos do teto. 

Minas e Rio Grande do Sul, que jun-

tamente com o Rio de Janeiro pos-

suem nota D de crédito e estão em 

situação fiscal mais crítica, prepa-

ram seus planos de ajuste para en-

trar no Regime de Recuperação Fis-

cal (RRF). O que a experiência do Rio 

de Janeiro, único até agora a aderir 

ao RRF, poderá ensinar para a nego-

ciação com esses dois estados? 

O exemplo do Rio mostra que o RRF 
implica dois desafios: o do estado 
construir o plano para entrar, e o de 
se manter dentro do plano. Quando 
o Rio aderiu ao RRF, tinha que fa
zer um ajuste de R$ 90 bilhões em 
seis anos. O ajuste de Minas é muito 
maior, na casa dos R$ 150 bilhões. O 
Rio Grande do Sul tem o menor dese
quilíbrio, e também conta com bons 
ativos para vender. Como o governa
dor lá tem uma base de apoio maior, 
já vem aprovando as medidas na as
sembleia antes de nos apresentar. 

A indefinição sobre a privatização da 

companhia de saneamento carioca 

(Cedae) pode comprometer a dispo-

sição desses estados em privatizar?

Tomamos a Cedae como contragaran
tia de um empréstimo de R$ 2,9 bilhões 

tecer, talvez o grande problema des
se tipo de programa é que não tem 
meiotermo: ou cumpre, ou sai. Isso 
será um bom teste, saber o que acon
tece se o Rio tiver que ser excluído. 

Outra coisa que se está pedindo, no 
caso do Rio, é de que se houver frus
tração com algumas medidas, uma re
dução de despesa programada que não 
ocorreu, que se lance mão de medidas 
compensatórias. Isso vem junto a uma 
atualização do plano que foi entregue 
incialmente. Um dos problemas da Lei 
no 159, do RRF, é que você exige a 
entrega de um plano quando o estado 
vai entrar mas, depois de um ano ou 
dois, muito daquilo pode mudar. Nos 
contratos novos, vamos exigir atuali
zação anual dos contratos. 

O senhor também está à frente do 

programa de apoio para o ajuste 

fiscal nos estados com nota C de cré-

dito (PEF), que o mercado batizou 

informalmente de Plano Mansueto. 

Qual o cenário ideal de aprovação 

desse plano no Congresso?

Uma aprovação em dois ou três meses 
acho que seria muito bom, para que 
no segundo semestre a gente comece 
a negociar com os estados, e eles apre
sentem seus planos de ajuste. Vale lem
brar que esse grupo tem dívida baixa. 
Com exceção de Santa Catarina, to
dos os estados nota C de crédito têm 
endividamento menor que uma vez a 
receita corrente líquida (RCL). Eles 
terão que continuar pagando o servi
ço da dívida, pois o Plano de Equilí
brio Fiscal (PEF) não os isenta disso. 
Só que passam a ter direito de tomar 
empréstimo com garantias da União – 
até 4% da RCL – desde que tenham 
o compromisso de nos apresentar um 
plano para recuperar a nota de B até 
2022, e garantir uma folga de 5% de 

Temos que fazer reformas 

duras, de fato controlar 

despesa com pessoal  

e fazer reforma da 

Previdência. O momento 

é este, mesmo sendo um 

duro desafio
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receita corrente acima da despesa cor
rente. Esse empréstimo é liberado em 
tranches. Todo ano veremos se de fato 
a poupança corrente deles está melho
rando. Se estiver, eles se qualificam 
para as tranches adicionais. 

Considera que a divisão em tranches 

representará um enforcement mais 

efetivo para o sucesso do ajuste? 

O risco sempre existe, mas acho que 
sim. Se olharmos tradicionalmente 
para os últimos 10, 20 anos, o en-
forcement sempre foi baixo, porque 
a série de condições colocadas para a 
renegociação de dívida caíam na ju
dicialização, sobre a qual não temos 
controle. Nesses casos, a liberação 
do crédito era feita de uma vez. Ago
ra, como o empréstimo vai ser parce
lado, achamos que será melhor, pois 
nunca houve uma decisão na justiça 
obrigando a emprestar.

Além disso, o projeto de lei do PEF 
também conta com uma parte mais 
estrutural, relacionada à Lei de Res
ponsabilidade Fiscal (LRF), que conta 
com mudanças como no critério de 
vedação de aumento de despesa com 
pessoal. Hoje, ao governador, prefeito 
e presidente da República é permitido 
conceder aumento salarial no último 
ano de mandato e parcelálo por três, 
quatro anos, recaindo sobre o próximo 
governo. No PL, ficará vedado dar au
mento salarial parcelado que vá além 
do mandato dele. Também tem uma 
nova regra para restos a pagar. Esta
mos transformando em anual a exi
gência de que, no final de mandato, é 
obrigatório o governo deixar saldo em 
caixa para saldar restos a pagar. Mas 
haverá uma transição longa para isso.

Essa reforma inclui medidas que 

mitiguem o uso de contabilidade 

criativa na hora de os estados pres-

tarem contas para a LRF, o que até 

agora permitiu que estes encober-

tassem sua real situação quanto à 

despesa com pessoal? 

Tratamos desse tema no âmbito do 
PEF, exigindo que os documentos 
entregues sigam o manual de conta
bilidade do Tesouro Nacional. 

Mas a obrigação legal dos estados 
junto ao tribunal de contas depende 
de normas locais, e aí não temos poder 
sobre isso. Por exemplo, ainda há ca
sos em que a constituição estadual de

fine que despesa com inativo não deve 
ser incluída na despesa com pessoal. 
Então, quanto à obrigação dele em ter
mos de LRF, não tenho como mexer. 

Em seminário sobre a situação fiscal 

dos estados realizado pelo FGV IBRE 

e o jornal Valor Econômico aqui em 

Brasília, alguns secretários de Fazen-

da argumentaram que os R$ 40 bi-

lhões de empréstimo com garantia 

da União previstos no PEF em qua-

tro anos não seriam suficientes para 

equacionar a situação deles...

O PEF não é um plano de socorro, de 
transferência de governo federal para 
estado. O que tratamos no PEF é dar 
a possibilidade de antecipar uma ca
pacidade a obter empréstimo com ga
rantia da União para o estado se recu
perar. Nesse sentido, acho que sequer 
alcançaremos os R$ 40 bilhões. Não 
é programa para salvar estado. 

Veja, o governo federal fez várias 
renegociações da dívida pública dos 
estados desde a década de 1990. Nos 
últimos cinco anos, fizemos duas 
muito grandes. A primeira foi a Lei 
Complementar no 148, em que se mu
dou o indexador da dívida retroativo 
a 1997, reduzindo o saldo da dívida 
em R$ 98 bilhões. Se a gente capita
lizar isso para frente, porque os con
tratos ainda iam vencer, o benefício 
mais do que dobra, chega perto de 
R$ 200 bilhões. E também tivemos, 
mais recentemente, o alongamen
to da dívida em 20 anos, com a Lei 
Complementar no 156. No segundo 
semestre de 2016 nenhum estado pa
gou o serviço da dívida, depois come
çaram a pagar gradualmente, e agora 
o serviço da dívida caiu em relação 
ao que eles pagaram cinco, seis anos 
atrás. Então, o serviço da dívida, que 
chegou a comprometer mais de 10% 
da RCL dos estados, hoje caiu para 
5% a 7% – com exceção dos estados 
mais endividados: Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Rio Grande 
do Sul. O problema é que isso foi 
absorvido por aumento de custeio e 
despesa de pessoal. Então, o que vai 
salvar estado não é esse tipo de pro
blema. É controle da despesa com 
pessoal, e aí requer necessariamente 
reforma da Previdência. 

Uma das coisas que hoje 

compromete é o grau de 

incerteza do empresário 

frente ao ambiente político. 

O governo vai ter base 

política para a reforma da 

Previdência e tributária?
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Além disso, os estados contarão 
com outras medidas muito boas, 
como a divisão do bônus do exceden
te da cessão onerosa. O bônus de assi
natura desse mega leilão foi fixado em  
R$ 106 bilhões, sendo que o governo 
tem que pagar R$ 34 bi à Petrobras, 
restando R$ 72 bi. Pela legislação 
atual, esse valor iria para o governo 
federal, mas agora será dividido com 
estados e municípios. Como será essa 
divisão, e em qual montante, ainda 
será decidido. Além disso, tem o Fun
do Social, formado pela participação 
especial e royalties recebidos pelo 
governo federal pela exploração dos 
campos da cessão onerosa e no regi
me de partilha. Essa arrecadação cres
cerá muito nos próximos dez anos. A 
ANP fez um exercício no qual esti
mou uma receita extra na casa de 5% 
do PIB no final da década de 2020
2030. Isso supondo que o Brasil não 
descubra mais nenhum poço a partir 
de 2020. É muita coisa. 

Saberemos gastar bem esse dinhei-

ro novo? 

Os critérios de como será feita a di
visão dessa arrecadação ainda serão 
discutidos, mas de qualquer forma 
isso é uma dádiva, que pode ajudar 
muito no ajuste fiscal e na recupera
ção do investimento. Mas, se o gover
no não fizer o dever de casa, isso tudo 
vai se transformar em salário. 

O dever de casa são a reforma da 

Previdência e a administrativa? 

A reforma da Previdência é urgente. 
E a administrativa precisa ser fei
ta tanto no âmbito governo federal 
quanto nos estados, onde ainda re
siste uma série de vinculações. Por 
exemplo, funcionários comissiona
dos que incorporam a comissão ao 

seu salário – algo que no início dos 
anos 1990 existia no nível federal, 
mas que já foi eliminado. Já no âm
bito do público federal, é preciso ob
servar que o salário inicial é muito 
alto, e o número de faixas até se che
gar ao final de carreira é pequeno. 
Aqui no Tesouro Nacional, pratica
mente qualquer funcionário com 34, 
35 anos já atingiu o final da carreira. 
Essas coisas precisam ser mudadas. 

Quais frentes considera viáveis para 

reativar a economia no curto prazo?

Uma das coisas que está comprome
tendo hoje é o grau de incerteza do 
empresário frente ao ambiente políti
co. Ele olha o cenário atual e se per
gunta: o governo vai ter base política 
para a reforma da Previdência? E de
pois, para seguir com reforma tribu
tária, de melhora do marco jurídico 
para investimento? Então, na medida 
em que se avance na aprovação da 
reforma da Previdência, e o governo 

A reforma da Previdência é 

urgente. E a administrativa 

precisa ser feita tanto no 

âmbito do governo federal 

quanto nos estados, onde 

ainda resiste uma série  

de vinculações

construa sua base política, o empre
sário vai ficar mais confiante. 

A mensagem que acho importante 
que todos tenham hoje é que há um 
ajuste fiscal a ser feito, e é uma situa
ção difícil. Por outro lado, temos as
pectos positivos, como regras que nos 
disciplinam, como o teto dos gastos. E 
o fato de que nos próximos dez anos 
um aumento de receita substancial 
com a expansão da produção e pe
tróleo e gás. Ou seja, tem tudo para 
dar certo. Mas temos que fazer refor
mas duras, de fato fazer a reforma da 
Previdência e controlar despesa com 
pessoal. E o momento é este, mesmo 
sendo um duro desafio, pois estamos 
falando de um país com dívida alta, 
carga tributária alta e com esse grande 
desequilíbrio fiscal. E que ainda assim 
conta com o benefício da dúvida do 
mercado, que aceitou o ajuste gradual, 
aceitou o fato de que teremos 8 ou 9 
anos de déficit. Ninguém está olhan
do para a dívida pública no contexto 
de que ela vai explodir – se tivesse, os 
juros e o dólar estariam explodindo. 
E continuamos na mínima histórica 
de taxa de juros, com expectativa de 
inflação controlada, sem problema 
externo – que foi nosso entrave por 
50 anos, com crises sempre ligadas à 
balança de pagamentos. 

Então, temos tudo para fazer os 
ajustes necessários, voltar a crescer de 
forma consistente, e aproveitar o novo 
boom de petróleo, que vai nos ajudar 
do ponto de vista de arrecadação. Mas 
insisto: não temos muito tempo, por
que é uma sequência grande de ajustes 
a fazer. A Previdência é a mais urgen
te, mas depois vem a tributária, uma 
maior integração do Brasil com o res
to do mundo, melhoria da qualidade 
da educação. E todas essas áreas im
pactam o fiscal.  
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Na grande recessão brasileira que 
começou no segundo trimestre de 
2014 e terminou no último trimes-
tre de 2016 o produto per capita 
caiu cerca de 9%. O crescimento 
do produto foi negativo em 2015 e 
2016, com uma queda de 7,5%. A 
recuperação da economia começou 
em 2017. Todavia o crescimento em 
2017 e 2018 foi de apenas 1,1% ao 
ano, um pouco maior do que o cres-
cimento da população. As projeções, 
do mercado e do governo, para 2019 
eram de um crescimento acima de 
2% ao ano. No mês de maio essas 
projeções foram revistas. É bem pro-
vável que o crescimento do produto 
interno bruto fique próximo de 1%. 
A economia brasileira andou para 
trás na grande recessão e ficou estag-
nada desde então. Por que o Brasil 
não sai do lugar?

Alguns analistas acreditam que 
exista espaço na política monetária 
para uma redução da taxa de ju-
ros que estimularia a economia. A 
taxa de juros Selic está em 6,5% e 
a previsão da taxa de inflação dos 
próximos 12 meses é de 4,0%, com 
uma taxa de juros real esperada de 
2,5%. A taxa de juros natural deve 
estar no intervalo 3%-4%. Logo, a 

nio desses agentes seria afetado e 
eles teriam que rever seus planos de 
gastos, com redução do consumo e 
do investimento. Portanto, uma crise 
de dívida pública produz, em alguns 
casos, depressão econômica por uma 
década ou mais, como aconteceu na 
Argentina no início deste século e, 
recentemente, com a Grécia. 

O déficit primário resulta de uma 
combinação perversa de redução de 
receitas e aumento de gastos. A solu-
ção mais simples e pragmática para 
resolver o problema consiste em au-
mentar as receitas e reduzir os gas-
tos. Por que não enveredar por este 
caminho? A economia política desta 
solução é complexa porque o jogo 
não é cooperativo. O conflito surge 
dos interesses divergentes dos dife-
rentes grupos da sociedade. Quem se 
beneficia dos gastos não aceita que 
os mesmos sejam reduzidos. Quem 
pode pagar mais impostos acha que 
já contribui demais. O impasse tem 
que ser mediado pelos políticos que 
representam os diversos grupos. A 
experiência brasileira da década de 
80 do século passado mostra que a 
solução deste jogo é demorada. No 
curto prazo, a estagnação somente 
produz perdedores, recaindo sobre 

Por que o Brasil não sai do lugar?

Fernando de Holanda Barbosa

Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

política monetária é expansiva, pois 
a taxa de juros real está abaixo da 
taxa natural. Uma redução da taxa 
Selic para algum valor no intervalo 
5,5%-6% traria um resultado ex-
pressivo no combate à estagnação? 
É pouco provável que isto aconteça, 
como argumentamos a seguir.

A estagnação é consequência da 
brutal crise fiscal produzida no go-
verno da ex-presidente Dilma. Desde 
2015 o déficit primário está próximo 
de R$ 9 bilhões por mês. Isto é, todo 
mês o governo toma emprestado esta 
quantia para pagar despesas que não 
incluem os juros da dívida. Na lingua-
gem técnica este comportamento ca-
racteriza um jogo de Ponzi. Se ele não 
for interrompido, a dívida pública se 
torna impagável e acarretará um ca-
lote parcial da mesma com uma rees-
truturação que implica perdas para os 
detentores dos títulos públicos. 

Muitas vezes aparece na impren-
sa que estes detentores seriam todos 
“rentistas”. Na verdade, este não é o 
caso, pois os títulos públicos fazem 
parte das carteiras dos fundos de 
pensões, das empresas seguradoras, 
das poupanças precaucionais dos 
indivíduos e de aplicações de fluxos 
de caixa das empresas. O patrimô-
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a maioria das pessoas responderia 
não às duas perguntas. Esta análise 
leva-nos a concluir que a estagnação 
brasileira é consequência da estraté-
gia gradual, adotada nos governos 
Temer e Bolsonaro, para solução da 

os mais pobres um custo mais eleva-
do em função do desemprego.

O governo Bolsonaro seguiu a 
estratégia do governo Temer priori-
zando a reforma da Previdência para 
solucionar a crise fiscal. O mercado 
precificou esta estratégia com o risco 
país até agora bem-comportado, ao 
redor dos 170 pontos. Caso ocorra 
algum empecilho para aprovação da 
reforma da Previdência, o risco país 
dispara e a fuga de capital resulta no 
aumento do preço do dólar. Neste 
cenário, o Banco Central terá que 
aumentar a taxa de juros. A recessão 
toma conta do país.

Neste ambiente de incerteza, se 
você fosse empresário, nacional ou 
estrangeiro, investiria neste momen-
to ou esperaria pela aprovação da 
reforma? A redução da taxa de juros 
Selic pelo Banco Central induziria 
à mudança de seu comportamento 
de aversão ao risco? Acredito que 

grave crise fiscal herdada da ex-pre-
sidente Dilma.

A reforma da Previdência, im-
prescindível para sanear as contas 
públicas, é vista, por alguns analis-
tas, como uma panaceia. Ela resol-
veria quase todos os problemas da 
nossa economia. Na verdade, ela re-
solve apenas um problema: a susten-
tabilidade da dívida pública, isto é, 
a capacidade do Estado honrar seus 
compromissos financeiros. A verda-
deira tragédia brasileira é a estagna-
ção do crescimento econômico desde 
a década de 80 do século passado. 
O crescimento do produto potencial 
brasileiro está atualmente no inter-
valo entre 1,5% e 2,5% ao ano. O 
mundo cresce, em média, a uma taxa 
de 3% ao ano. Logo, na corrida do 
crescimento econômico temos um 
lugar assegurado no pelotão dos que 
ficam para trás e seremos o país do 
futuro que nunca vai chegar. 

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

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

A estagnação brasileira 

é consequência da 

estratégia gradual, adotada 

nos governos Temer e 

Bolsonaro, para solução da 

grave crise fiscal herdada 

da ex-presidente Dilma
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Por que crescemos tão pouco?

Nelson Marconi

Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP

O debate em torno da necessidade ur-

gente de retomarmos o crescimento 

vem, felizmente, ganhando corpo e 

espaço novamente. Estamos aparen-

temente caminhando para uma nova 

recessão, depois de um período morno 

de crescimento reduzido, nulo em ter-

mos per capita nos últimos dois anos; 

na verdade, deixamos de crescer a par-

tir de 2014. Mas o problema é muito 

mais grave: desde o início dos anos 

1980 que nosso PIB per capita pra-

ticamente não se eleva, à exceção do 

período de bonança internacional que 

vivenciamos nos anos 2000. Por que 

deixamos de crescer há tanto tempo? 

Quais as dificuldades para retomar-

mos o crescimento? Além dos motivos 

conjunturais, que contribuem para o 

desaquecimento presente, há outros 

estruturais ainda mais relevantes para 

explicar o estado de nossa economia. 

Iremos tratar de ambos, mas vamos 

começar pelos que imperam em nosso 

país há tanto tempo. 

O gráfico 1 nos mostra quando co-

meçamos a errar. Nele comparamos 

o chamado processo de catching-up 

– alcance da renda dos países mais 

desenvolvidos –, de Brasil e Coreia, 

tendo como critério, comumente uti-

lizado, a diferença entre a renda per 

capita entre o país em análise e os 

EUA. Notamos que o Brasil conse-

guiu reduzir a diferença até 1980 – 

chegando a 29% da renda per capita 

dos EUA naquele ano – e depois des-

se ano enveredamos ladeira abaixo, 

com a exceção já citada em função 

do último boom das commodities. 

É deprimente – que me perdoem 

os leitores – comparar a evolução do 

Brasil com a da Coreia. Em 1960, a 

renda per capita deles equivalia a 5% 

da americana, e a nossa a 19%. Eles 

nos ultrapassaram em 1990, atingi-

ram aquele que foi o nosso pico em 

1994 e possuíam uma renda média 

igual a 49% da observada para os 

americanos em 2017. Neste mesmo 

ano, a nossa correspondeu a 20% 

dessa última. Voltamos, portanto, 

ao mesmo patamar que estávamos 

há 57 anos!! É uma tragédia para a 

sociedade brasileira. 

A comparação com a Coreia é 

ilustrativa, mas se insere em um pa-

drão que é observado também para 

outros países, como veremos a se-

guir. Certamente os coreanos inves-
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tiram muito em educação, o que é 

fundamental, obviamente, mas insu-

ficiente – é necessário haver deman-

da pela mão de obra qualificada, do 

contrário os engenheiros terminam 

trabalhando com aplicativos de 

transporte ou vendendo quentinhas 

– caso do Brasil recente. É necessá-

rio mudar a estrutura produtiva na 

direção de setores que contratem um 

volume maior de trabalhadores que 

vão se qualificando à medida que o 

país investe mais em educação.

Fiz uma análise, a partir dos 

dados que o FMI compila sobre a 

renda per capita, e os calcula pelo 

critério de paridade do poder de 

compra, e identifiquei 34 países 

que passaram por um processo de 

catching-up desde 1980 – ou desde 

que disponibilizaram informações 

–, seja porque reduziram a distância 

em relação à renda per capita com os 

EUA constantemente, ou ao menos 

reduziram de modo mais sensível 

em algum período das últimas qua-

tro décadas, mantendo tal diferença 

constante em outros. Não considerei 

aqueles que alternaram momentos 

de recessão e crescimento, pois esse 

comportamento pode denotar que 

os períodos de elevação da renda se-

riam, na verdade, decorrentes de um 

movimento cíclico. Pois bem, desses 

34 países, 25 deles aumentaram a 

participação de manufaturados no 

período analisado e mantiveram-na 

em um patamar elevado, ou já era 

alto e assim permaneceu; essa parece 

ser uma característica muito mar-

cante dos processos de catching-up. 

Também 19 deles demonstraram 

uma participação crescente da ma-

nufatura no valor adicionado, sendo 

que uma parcela dos países exibiu 

esse comportamento apenas em um 

intervalo dessas décadas, mas man-

teve posteriormente uma participa-

ção razoável da manufatura no valor 

adicionado – nunca inferior a 15%, 

o que não caracteriza uma restrição 

ao processo de desenvolvimento se 

este percentual estiver associado ao 

crescimento dos serviços de alto con-

teúdo tecnológico. 

Vejamos, mais uma vez, o caso de 

Brasil e Coreia. No primeiro, a parti-

Calculado a partir dos dados de PIB per capita em dólares, a preços constantes de 2010. Fonte primária dos dados: World Development Indicators.

Gráfico 1 Catching-up do Brasil e da Coreia
(diferença, em % entre o PIB per capita de cada país e o americano)
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cipação dos manufaturados no total 

de exportações era de 6% em 1964 

(primeiro dado disponível) e se ele-

vou para 45% em 1980, justamente 

no período que conseguimos avan-

çar em nosso processo de catching-

up. Atingiu o pico de 61% em 1993 

e posteriormente caiu, até regredir a 

36% em 2018. Já a participação de 

nossa manufatura no valor adiciona-

do atingiu seu pico em 1973 (20% 

do VA a preços de 2018), em 1980 

correspondia a 19% e em 2018 equi-

valia a 11% – praticamente metade 

de seu pico. Na Coreia, o cenário foi 

bem distinto – as exportações de ma-

nufaturados correspondiam a 18% 

do total em 1962; em 1980, esse 

percentual já atingia 90%, o mes-

mo percentual observado em 2017; 

a manufatura correspondia a 5% do 

valor adicionado em 1960, 17% em 

1980 e a 32% em 2017.

Johnson et all. (2006)1 também já 

mostravam em uma análise de um 

grupo de 43 países que as exporta-

ções de manufaturados, a manuten-

ção de uma taxa de câmbio competi-

tiva, prudência com o quadro fiscal, 

abertura comercial (logicamente, não 

apenas para as importações, como 

sempre foi o nosso caso a partir dos 

anos 1990), acesso à educação e dis-

tribuição da renda menos desigual 

eram fatores que explicavam o maior 

crescimento de alguns países no pe-

ríodo pós-Segunda Guerra Mundial. 

As reformas econômicas e institucio-

nais, por sua vez, seriam importantes 

em um segundo momento para sus-

tentar as boas taxas de crescimento 

por um período mais prolongado. 

E o que levou, então, à reprimari-

zação de nossa pauta de exportações, 

ao aumento do déficit comercial 

de manufaturados e à consequente 

perda de dinamismo de nossa indús-

tria (explicada também por outros 

fatores, certamente)? A ausência 

de uma estratégia definida para as 

exportações, que incluísse uma po-

lítica industrial voltada à inovação, 

a cobrança de metas orientadas às 

exportações, o suporte aos expor-

Calculado a partir dos dados de PIB per capita em dólares, a preços constantes de 2010. Fonte primária dos dados: World Development Indicators.

Gráfico 2 Taxas reais de câmbio (R$/US$) e de juros no Brasil
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tadores no exterior, a logística, o 

sistema tributário e tarifário favorá-

veis, acordos comerciais e linhas de 

financiamento acessíveis e baratas, 

foi essencial para explicar a perda de 

dinamismo da atividade exportado-

ra de manufaturados. Mas, do ponto 

de vista macroeconômico, dois pro-

blemas são cruciais, e até se sobre-

põem aos demais porque afetam a 

todos, bem como a diversos custos e 

a própria receita: a moeda valoriza-

da e a taxa de juros elevada.

O gráfico 2 mostra o comporta-

mento da taxa real de câmbio (bila-

teral, o que possibilitou seu cálculo 

para um período mais longo) e a taxa 

real de juros para capital de giro, ne-

cessário aos empresários para finan-

ciar suas atividades correntes. Nota-

se que há dois longos períodos de 

apreciação da moeda – entre 1986 

e 1999 e entre 2004 e 2012, após 

curtos períodos de depreciação, nos 

quais ocorreram inclusive elevações 

muito acentuadas, ao passo que há 

apenas um longo período de estabili-

dade da taxa real de câmbio em um 

patamar não apreciado, entre 1969 

e 1979, justamente quando conse-

guimos avançar intensamente em 

relação às exportações de manufatu-

rados. Como os exportadores desses 

últimos dependem mais da taxa de 

câmbio que os orientados às vendas 

de primários, esse movimento de 

longas valorizações atenuadas por 

súbitas, curtas e fortes depreciações 

desestimulam qualquer empresa 

produtora de bens industriais a bus-

car mercados externos. O contrário 

ocorre em relação às importações, o 

que esgarça nosso tecido industrial.

Em relação à taxa real de juros, 

por sua vez, nota-se que após o final 

do ciclo inflacionário no país elas 

se tornaram menos voláteis, porém 

sempre em um patamar elevado, 

e em nenhum momento em níveis 

patamar inferiores a 10%, mesmo 

quando a situação fiscal foi favorá-

vel. Não há empresário que consiga 

concorrer com seus competidores 

externos nessa situação.

Há uma larga gama de políticas 

que devem ser adotadas para reduzir 

a taxa de juros e levar a taxa de câm-

bio a oscilar em torno de seu patamar 

competitivo, exaustivamente dis-

cutidas aqui em colunas anteriores, 

como o equacionamento da questão 

fiscal, a mudança no financiamento 

de curto prazo da dívida pública, a 

sua desindexação à Selic, a maior 

concorrência bancária, a maior se-

gurança jurídica, entre outras ações. 

Também é necessária a compreensão 

de que a atração de poupança exter-

na através da prática de juros altos 

É necessária a 

compreensão de que a 

atração de poupança 

externa através da prática 

de juros altos não resultará 

em maior investimento 

produtivo

não resultará em maior investimento 

produtivo. Especificamente em re-

lação à taxa de câmbio, os gestores 

de política econômica não podem 

adotá-la como mecanismo de con-

trole da inflação e devem entender 

que a sua relativa estabilidade é uma 

variá vel essencial para quem comer-

cializa no exterior.

Agora, em relação aos fatores 

conjunturais, a ausência de uma 

política anticíclica é o fator essen-

cial para o prolongamento da atual 

crise. Desde o governo Dilma, vi-

venciamos uma sequência de polí-

ticas pró-cíclicas equivocadas, seja 

pró-crescimento ou recessão. Essa 

política anticíclica poderia incluir 

um programa de concessões mais 

arrojado, uma expansão dos em-

préstimos via BNDES ou o dese-

nho de programas de exportação. 

Com o atual nível de desemprego, 

ociosidade e endividamento, não 

há outra forma de evitar uma nova 

recessão; deverá haver uma clara 

política pública de estímulo ao ní-

vel de atividade. As reformas e o 

olhar apenas para o lado da oferta 

serão insuficientes para melhorar o 

quadro atual. Como toda a equi-

pe econômica não acredita nessa 

alternativa, em uníssono, tão cedo 

não sairemos da crise. Infelizmen-

te. A não ser que o cenário político 

os force a, muito a contragosto, se-

rem realistas e adotarem algumas 

decisões nesse sentido.  

1Johnson, S., Ostry, J. D.; Subramanian, A. Le-
vers for growth. Finance and Development, v. 
43, n. 1, p. 28, 2006.
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Conjuntura Econômica – Depois de 

um primeiro trimestre fraco, o que 

está no radar da Secretaria de Polí-

tica Econômica (SPE) para reativar a 

economia e evitar a entrada do país 

numa possível recessão técnica?

O único risco de recessão técnica do 

qual temos informação seria o de so-

mar uma possível contração no pri-

meiro trimestre (confimada no final 

de maio, de 0,2% contra o trimestre 

anterior) com uma revisão para bai-

xo, pelo IBGE, do PIB do quarto tri-

mestre de 2018, o que resultaria na 

soma de dois trimestres consecutivos 

de retração. 

Veja, quando começamos o tra-

balho aqui, chamei a equipe de 

macro e fiz a seguinte pergunta: 

“Está todo mundo dizendo que o 

Brasil está com problema de expec-

tativa, o que afeta o crescimento. 

Será que é só isso?” Meu feeling 

era de que não era assim, e a res-

posta que tivemos no final de ja-

neiro não foi muito boa. Então, a 

partir de janeiro, começamos a tra-

balhar numa série ampla de outras 

medidas. Partimos do diagnóstico 

de que o Brasil tem dois grandes 

problemas. O primeiro é o fiscal, 

e aqui não cabem meias-palavras. 

Não me lembro de nenhum outro 

período da história da economia 

brasileira, pelo menos de 1980 

para cá, em que a situação fiscal 

estivesse tão ruim como está hoje. 

Governo federal, estados e municí-

pios, todos estão em situação ruim. 

O segundo problema, terrível, é o 

de produtividade. Sem exagero, há 

30 anos a produtividade está para-

da no Brasil. E como se vai crescer 

com a produtividade parada? Com 

base nesse diagnóstico, desde ja-

neiro estamos nos preparando no 

sentido de que a Nova Previdência 

é uma condição necessária, mas 

não suficiente para jogar o Brasil 

em um novo patamar de cresci-

mento. Vamos supor que, aprovan-

do a Previdência, conseguiríamos 

voltar à estimativa de crescer mais 

próximo de 2%. Apesar de ser uma 

tremenda de uma ajuda, num país 

com seguidas quedas de PIB como 

ocorreu conosco é pouco. 

Então, é fundamental que tam-

bém cuidemos do problema de 

produtividade. E como a gente faz 

isso? Com toda uma agenda pró-

mercado, com a qual este governo 

foi eleito. Temos que aprender com 

os erros do passado. Este governo 

não apoiará medidas que aumentem 

os gastos para gerar choque de de-

manda. Isso não vai acontecer, pois 

no nosso entender isso só piorou 

as coisas. Estamos trabalhando em 

uma ampla agenda pró-mercado, 

de produtividade, que chamamos 

aqui de “a economia pelo lado da 

oferta”. Aliás, é uma cópia desca-

rada do governo Reagan, quando 

ele criou o supply-side economics. 

É claro que muitas políticas nes-

se sentido acabam tendo efeito na 

demanda, mas o foco original é na 

“Este governo não apoiará 
medidas que aumentem 
gastos para gerar choque 
de demanda”

Adolfo Sachsida  

Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia Fo
to
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oferta. Por exemplo, quando corri-

girmos o problema de má alocação 

de recursos na economia, resolve-

remos um problema de oferta, mas 

que vai gerar demanda em algum 

outro setor. 

Nesse sentido, como enquadrar 

iniciativas do governo como a li-

beração de PIS/Pasep?

Quanto ao PIS/Pasep, nossa in-

tenção principal não é abrir fo-

cando uma política de demanda: 

estamos olhando um problema de 

má alocação de recursos. Primeiro 

é preciso lembrar de qual PIS/Pa-

sep estamos tratando, que é o das 

contas individuais que vigoraram 

até 1988 – depois da Constituição 

de 88, ele se transformou em um 

fundo comum. A última vez que 

houve liberação do dinheiro des-

sas contas individuais foi no go-

verno Temer (primeiramente para 

cotistas com idade mínima de 70 

anos, logo de 60 anos, e depois 

para todas as idades, que vigorou 

em 2018 por um período de três 

meses). Nesse momento, havia um 

saldo de R$ 39 bilhões, dos quais 

R$ 21 bilhões ainda permanecem 

no fundo. Ou seja, as pessoas não 

foram buscar. Isso é um problema 

sério de má alocação, pois as pes-

soas que são donas desse dinheiro 

estão sendo remuneradas a taxas 

baixas, que não são de mercado. 

E onde está esse dinheiro? Quase 

a totalidade, R$ 20 bilhões, no  

BNDES. Então pensamos em per-

mitir novamente os saques. Será a 

terceira vez que se abre para isso, 

mas agora estamos tentando fazer 

algo com mais visibilidade, para 

que as pessoas efetivamente res-

gatem esse recurso. Muito melhor 

devolver esse dinheiro para quem 

é de fato dono dele, para que ele 

possa colocar o dinheiro onde ele 

quiser. Se quiser consumir, desloca 

a curva de demanda. 

Quais outras medidas estão em 

estudo visando ao curto prazo?

Sendo muito franco: não tem bala 

de prata. Infelizmente, quando 

ocorrem erros de política fiscal e 

monetária da magnitude que ocor-

reu no governo Dilma Rousseff, 

existe um preço a ser pago. Nosso 

desafio é grande, e só vamos me-

lhorar com a concretização das 

reformas, no caminho certo. É um 

período difícil? Claro que sim. É 

difícil pedir para quem está desem-

pregado ter paciência? Claro que 

é. Mas temos que ser honestos. Se 

tentarmos sair desta crise gastan-

do mais dinheiro público, faremos 

exatamente o que deu errado nos 

governos passados. Infelizmente, o 

ajuste tem que acontecer, e passo a 

passo, a gente sai dessa e coloca o 

Brasil de novo numa trajetória de 

crescimento sustentado. 

Por isso é que insisto no foco da 

economia pelo lado da oferta. Es-

tamos trabalhando em várias me-

didas tentando melhorar acesso a 

crédito – e não no sentido de esti-

mulá-lo artificialmente. Por exem-

plo, hoje no Brasil você tem um 

problema de garantias. Um produ-

tor rural que pega um empréstimo 

de R$ 1 milhão deixa sua fazenda 

inteira como garantia, sendo que 

essa vale muito mais, digamos  

R$ 10 milhões. Ou seja, estamos 

usando mais garantias do que se 

precisa, e isso é um problema. En-

tão desenvolvemos a proposta de 

uma medida provisória, com con-

junto com parlamentares, sobre pa-

trimônio de afetação para permitir 

que aquela garantia se aplique a 

apenas um pedaço da propriedade, 

equiparável ao valor emprestado.

Ainda tomando o setor rural, 

outro exemplo é o fundo de aval 

fraterno, que desenvolvemos com 

base na experiência internacional 

do crédito solidário, adaptando-a 

ao mercado rural agrícola brasilei-

ro. A ideia é que os agricultores co-

laborem em um fundo conjunto, e 

sem um único centavo de dinheiro 

público se consiga destravar o mer-

cado de crédito, saldando a dívida 

do agricultor e refinanciando-a. O 

Temos que ser honestos. 

Se tentarmos sair desta 

crise gastando mais 

dinheiro público, 

faremos exatamente 

o que deu errado em 

governos passados



CONJUNTURA MACROECONOMIA

2 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u n h o 2019

que o governo está fazendo: apenas 

estruturando o mercado.

São várias medidas dentro da 

agenda micro. Outro problema que 

estamos endereçando é o de abertu-

ra de capital de bancos brasileiros. 

Hoje, se quiser abrir para banco 

americano ou europeu, tem que ir 

para o Conselho Monetário Nacio-

nal, depois para o presidente assinar 

um decreto atestando que é uma 

transação de interesse nacional. Te-

mos que mudar.  

Ainda quanto ao setor agrícola, 

qual impacto esperam com o pro-

jeto de seguro como alternativa 

ao crédito rural?

É importante deixar claro que nin-

guém vai mexer absolutamente nada 

no Plano Safra que será anunciado 

mês que vem. Já, para 2020, estamos 

preparando mais opções. Vamos 

modernizar esse mercado, pois esta-

mos parados no tempo. E existe um 

razoá vel consenso – entre pesquisa-

dores, agentes do mercado – de que 

seguro é uma opção melhor do que 

o crédito agrícola. Só que, no Bra-

sil, ainda investimos mais no crédito 

subsidiado. Como fazer? O primeiro 

passo é melhorar o mapa de risco cli-

mático, junto à Embrapa, para dar 

um panorama melhor. 

O importante é: temos que en-

tender que o Brasil vive uma crise 

fiscal, o dinheiro está curto. Então, 

a preocupação da secretaria é mos-

trar ao produtor que não podemos 

dar mais dinheiro do que estamos 

dando, mas podemos lhe dar mais 

opções: o fundo de aval fraterno, o 

patrimônio de afetação, o seguro. É 

uma agenda que me parece claro que 

vai melhorar a situação do produtor. 

Agora, de novo: essas mudanças só 

ficam prontas para o próximo Plano 

Safra, em 2020.

Ainda no mercado de seguros, a 

SPE também defende a adoção da 

hipoteca reversa, com um projeto 

de lei próprio. Os críticos a esse 

instrumento defendem que não 

é adequado ao perfil brasileiro. 

Qual a defesa da secretaria?

O que posso dizer, de forma muito 

simples, é que estamos ampliando 

as opções. A experiência de países 

como França, Espanha, Canadá 

e Coreia do Sul, que desde 2000 

adotam esse instrumento mostra 

que, toda vez que se abre o leque 

de alternativas, individualmente as 

pessoas estão melhores. Qual foi a 

preocupação na hora de desenvol-

O ministro Paulo Guedes 

sempre fala: temos que 

avançar numa direção 

correta, e essa é a pró-

mercado, com mais 

competição, mais opções 

para o consumidor

ver nosso projeto? Pegamos dados 

do IBGE e começamos a calcular 

o número de pessoas acima de 60 

anos donas de imóvel próprio e que 

moram sozinhas ou com cônjuge 

idoso. É um número expressivo. 

De acordo à Pnad de 2017, há no 

Brasil 5,7 milhões de imóveis com 

esse perfil, com valor total estima-

do em R$ 800 bilhões. Levando em 

conta o nível de adesão registrado 

nos Estados Unidos, onde a hipo-

teca reversa existe desde a década 

de 1980, que é de 3% a 5% do 

público-alvo, o potencial financei-

ro para o Brasil seria em torno de  

R$ 1,5 bilhão a R$ 3,5 bilhões. 

Essa é uma das várias reformas 

que planejamos dentro do mercado 

de capitais. De novo: não há bala de 

prata. O ministro Paulo Guedes sem-

pre fala: temos que avançar numa 

direção correta, e a direção correta 

é a pró-mercado, com mais competi-

ção, mais opções para o consumidor. 

É nisso que estamos avançando. 

O mesmo caso é o do mercado 

de debêntures incentivadas. Temos 

um problema sério aí, pois o subsi-

dio tributário está na ponta errada. 

Não entrarei na discussão se está 

certo ou errado dar subsídio. O 

que posso dizer é que já existe uma 

série de debêntures incentivadas, 

mas com o subsídio colocado de 

tal forma que só atrai pessoa física, 

quando o grosso desse mercado de-

veria ser de pessoa jurídica. Então, 

se a gente quer ir nessa direção, 

temos que mudar, colocar para o 

emissor o benefício tributário, não 

para quem compra. Estamos traba-

lhando nisso. (S.M.) 
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Autoridades econômicas do novo 

governo aderiram à proposta já an-

tiga de revogar a isenção dos divi-

dendos pelas empresas brasileiras, 

tributando-os quando recebidos por 

seus acionistas. 

A justificativa e o debate dos 

impactos têm sido centrados no re-

gime normal de tributação, porém 

é irrisório o conjunto de empresas 

enquadradas no regime do lucro 

real – 149,2 mil ou 2,7% do total de 

5,4 milhões pessoas jurídicas do país 

em 2015.1 Ainda que estas recolham 

75% ou mais do total de tributos ar-

recadados no país, isto não muda o 

fato de que a eventual mudança no 

tratamento dos lucros e dividendos 

afetará muito mais a forma como se 

organizam e como funcionam mi-

lhões de empresas que optaram pelo 

regime do lucro presumido (22,3% 

do total de pessoas jurídicas) ou do 

Simples Nacional e um número ain-

A tributação dos lucros das 
empresas e acionistas

da maior de pessoas físicas proprie-

tárias daquelas. 

À parte o mérito de se manter ou 

se mudar a tributação dos lucros, é 

preciso alertar que estão sendo fei-

tas presunções que não necessaria-

mente mais correspondem à realida-

de econômica e até social do Brasil. 

Para tanto, seria crucial conhecer 

estatísticas atualizadas de como são 

apurados, devidos, cobrados e arre-

cadados os tributos. Os primeiros 

fatos têm sido pouco conhecidos. A 

Receita Federal não publica conso-

lidação das declarações das pessoas 

jurídicas desde o ano-calendário de 

20132  – que apontava a divisão da 

figura a seguir entre pessoas jurídi-

cas e arrecadação.

Passada a recessão mais profun-

da da história do país e este já sofre 

como o resto do mundo uma revo-

lução digital sem precedentes na ve-

locidade com que mudam relações 

José Roberto Afonso 
Economista, pesquisador do FGV IBRE  

e professor do IDPP

Luiz Gustavo Bichara
Advogado, sócio do escritório Bichara, Barata & Costa 

Advogado e conselheiro federal da OAB pelo Rio de Janeiro
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19,0%

3,2%

77,9%

Lucro presumido Lucro real Simples Nacional

13,7%

80,7%

5,6%

entre negócios e trabalhadores, 

entre outros fatores, e não se tem 

ideia mínima de como as empresas 

estão a investir, produzir, empregar 

e gerar lucros. Paradoxalmente, 

desde que foi criado o SPED, em 

que empresas entregam todas as 

suas contas, e não mais apenas os 

balanços finais do exercício, a Re-

ceita Federal é incapaz de publicar 

as variáveis fiscais consolidadas. 

Se nem se dispõe dessas conso-

lidações básicas, que se dizer de 

comparar e cotejar o declarado 

por uma empresa e seus acionistas. 

Divulgar e analisar este cruzamen-

to de dados deveria ser precondi-

ção para se presumir a mudança 

tributária em discussão. Beira a 

irresponsabilidade se propor e 

se discutir teses que não se pode 

testar, porque, aparentemente, os 

dados primários não estão dispo-

níveis nem mesmo para consumo 

interno dos técnicos ou autorida-

des fiscais. Não se pode fazer uma 

mudança dessa dimensão com base 

na teoria apenas.

Não apenas não se acelerou o 

crescimento, como a economia já 

dá sinais de possível nova retração, 

com altas taxas de desemprego e su-

bocupação persistindo e preocupan-

do mais que nunca. Nesse cenário, 

os impactos das alterações tribu-

tárias precisam ser quantificados e 

ponderados mais do que em tempos 

de calmaria. Os contribuintes fora 

do lucro real em 2015 eram res-

ponsáveis pela geração de 55% dos 

empregos formais no Brasil, respon-

dendo por 42% da massa salarial, 

segundo a RFB. 

A presunção mais furada que 

permeia o imaginário fiscal nacio-

nal é supor que os optantes do lu-

cro presumido suportam uma inci-

dência tributária muito menor que 

no lucro real. 

A realidade é bem ao contrário e 

por larga diferença. Tomando o va-

lor total dos impostos arrecadados 

frente à receita bruta das pessoas ju-

rídicas em 2014, a taxa média geral 

dos declarantes do lucro presumido 

foi de 9,4% contra 7,7% das do lu-

cro real – ver figura a seguir.

Mesmo considerando apenas o 

IRPJ/CSLL, a participação do valor 

arrecadado na receita bruta é 1,72 

vez maior aos optantes do regime 

presumido do que do normal – ver 

figura a seguir.

Não por outro motivo a RFB 

jamais enquadrou e estimou algu-

Fonte: RFB. Elaboração própria. Nota: Exclusos imunes e isentos

Quantidade de empresas por regime de tributação  
em % do total (2013)

Impostos totais por regime de tributação   
em % do total (2013)
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ma renúncia tributária atribuída 

ao regime do lucro presumido por-

quê, em que pesem usarem outra 

base e outra alíquota, no final, es-

ses contribuintes acabam pagando 

proporcionalmente mais impostos 

relativamente ao que faturam do 

que os optantes pelo lucro real. Es-

ses regimes simplificados não são 

“paraísos fiscais”, mas têm por 

objetivo possibilitar que empresas 

pequenas sobrevivam ao ambiente 

econômico e fiscal brasileiro, espe-

cialmente suportando menos obri-

gações acessórias. Por exemplo, na 

pesquisa Paying Taxes 2018 publi-

cada pelo Banco Mundial, o Brasil é 

o primeiro colocado em quantidade 

de horas necessárias para empresas 

cumprirem com todo o compliance 

tributário, com 1.958 horas e 8,2 

vezes a média mundial.

É possível que dados mais atu-

alizados venham a acentuar ainda 

mais essas características apuradas 

antes de explodir a recessão econô-

mica.3 Mas o que importa é saber 

como serão tratados os regimes 

presumidos e simplificados na hi-

pótese de redução da alíquota do 

IRPJ e CSLL do lucro real, caso 

seus lucros e dividendos distribuí-

dos tenham que ser tributados de 

acordo com a tabela progressiva 

do IRPF? Não se deu uma palavra 

sobre o assunto até agora quando 

se levantou a hipótese dessa mu-

dança tributária. É curioso, pois 

há uma promessa generalizada de 

redução da tributação corporativa 

de 34% para 20%, mas a todo mo-

mento só se trata dos contribuintes 

submetidos ao lucro real, como se 

os optantes pelo presumido e pelo 

Simples fossem invisíveis.

Em estrita observância ao prin-

cípio constitucional da isonomia 

entre contribuintes, é de se esperar 

que a mesma redução proporcional 

que venha a ser aplicada à alíquo-

ta do IRPJ e da CSLL do regime 

do lucro real também seja repeti-

da nas correspondentes alíquotas 

adotadas no lucro presumido e 

na formação da alíquota geral do 

Simples Nacional. Nesse sentido, é 

importante recordar que presumi-

do e Simples são modalidades de 

pagamento do IRPJ. Portanto, mo-

dificada a alíquota matriz, natural-

mente isso deve ocorrer em todas 

as modalidades. 

A alíquota aplicada no regime 

do lucro presumido, por princípio, 

está vinculada à alíquota adota-

da no regime do lucro real. Caso 

isso não ocorra, os acionistas das 

médias, pequenas e microempre-

sas serão discriminados e penali-

zados relativamente ao tratamento 

a ser dispensado aos acionistas das 

maiores empresas e dos bancos – 

justamente aqueles que tendem a 

formar a parcela ainda mais rica 

da população. Fora que, indireta-

mente, se estaria desobedecendo ao 

Impostos totais por regime de tributação  
em % da receita bruta (2013)

Fonte: RFB. Elaboração própria. Nota: Exclusos imunes e isentos.
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Nos últimos anos muitos 

países aderiram à tendência 

mundial de reduzir a 

alíquota do imposto de 

renda para patamares 

bem inferiores ao Brasil e 

tributar dividendos
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Incidência tributária por regime de tributação 
em % da receita bruta (2013)
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Fonte: RFB. Elaboração própria. Nota: Exclusos imunes e isentos.

princípio constitucional de tratar 

igualmente contribuintes iguais. 

Na prática, será o oposto do dis-

curso que a tributação de dividen-

dos corrigiria distorções distributi-

vas do sistema atual. 

Não custa registrar que já há ou-

tra desvantagem relativa inerente 

às empresas optantes por regimes 

simplificados: elas não possuem os 

mesmos mecanismos para diminui-

ção do lucro tributável que as em-

presas sujeitas ao lucro real. Não 

há juros sobre o capital próprio, 

Lei do Bem, depreciação acelerada, 

compensação de prejuízos e muitos 

outros mecanismos que possibilitam 

às empresas do lucro real reduzirem 

seu lucro tributável ou até mesmo 

gerarem prejuízo fiscal ao mesmo 

tempo que apuram lucro contábil 

relevante e distribuem dividendos. 

A alternativa seria que as pequenas 

empresas passassem a optar pelo lu-

cro real e desenvolvessem o mesmo 

nível de sofisticação, gestão e con-

troles que grandes grupos econômi-

cos ou empresas de capital aberto, o 

que é um completo absurdo.

É fato que nos últimos anos 

muitos países aderiram à tendência 

mundial de reduzir a alíquota do im-

posto de renda para patamares bem 

inferiores ao Brasil e tributar divi-

dendos. No entanto, não é possível 

comparar o sistema tributário bra-

sileiro com o de outras jurisdições 

olhando apenas para a tributação do 

lucro. Nosso sistema possui diversos 

outros tributos indiretos (IPI, ICMS, 

ISS, PIS/Cofins etc.) que carregam 

as empresas e o sistema atual de 

forma mais lesiva do que a alíquota  

do IRPJ/CSLL. 

É inegável que precisamos de 

uma reforma tributária. Se o obje-

tivo é aumentar o crescimento e a 

competitividade nacional e, ao mes-

mo tempo, seguir a tendência mun-

dial, por que não focar na reforma 

da tributação dos bens e serviços, 

que terá um impacto muito maior? 

A realidade não nos cansa de com-

provar que para todo problema 

complexo há uma solução simples 

– e geralmente errada. 

1Dados publicados pela RFB m: https://bre.is/
T1o29lBQZ.

2Dados abertos publicados no portal da RFB em: 
http://receita.economia.gov.br/dados.

3Não é desprezível que se arrecada fora do regi-
me normal do lucro real. IRPJ/CSLL recolheram 
no ano de 2018 cerca de R$ 220,7 bilhões para 
os cofres federais, dos quais, R$ 49,1 bilhões ou 
22% advêm de empresas do lucro presumido – 
fora a parcela do Simples (que arrecadou R$ 32 
bilhões mas a RFB não informa em seu boletim 
quanto proviria daqueles tributos de lucros). Ver 
página 10 do relatório disponível em https://
bre.is/8zS10DS9H. 
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JUSTIÇA

No dia 30 de abril, o presidente da 

República editou a Medida Provisó-

ria 881, a “Declaração de Direitos 

de Liberdade Econômica”. Embora 

haja relativa proximidade entre o 

texto da MP e algumas das finalida-

des do anteprojeto da Lei Nacional 

de Liberdade Econômica, eles não 

devem ser confundidos: são propos-

tas distintas, com autoria, abrangên-

cias, aprofundamento e soluções téc-

nicas diferentes.

Falando em soluções técnicas, 

uma das mais engenhosas do ante-

projeto, que não consta da Medida 

Provisória, é a que está prevista em 

seu art. 8o. A redação do caput é a 

seguinte: “Para evitar insegurança, 

omissões ou conflitos, será organi-

zado, divulgado e atualizado a cada 

ano, no âmbito da chefia do Poder 

Executivo da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, 

um atlas digital unificado com a indi-

cação de cada uma das competências 

envolvidas na ordenação sobre as ati-

vidades econômicas privadas, com as 

especificações necessárias, bem como 

a indicação da entidade, órgão e au-

toridade por elas responsáveis”.

Duas propostas do anteprojeto
da Lei Nacional da Liberdade 

Econômica

José Vicente Santos de Mendonça
Professor da Faculdade de Direito da Uerj

Eduardo Jordão
Professor da Escola de Direito FGV Rio 

Um atlas, na definição do di-

cionário, é um conjunto de ma-

pas, agrupados em um livro.1 Mas, 

aqui, o livro é digital, e os mapas 

pretendem auxiliar os empreen-

dedores a navegar na cartografia 

complexa da ordenação pública 

brasileira. A dificuldade decorre 

de nosso federalismo tripartite, em 

que algumas competências são re-

siduais, e, outras, extraídas de nor-

mas constitucionais com conteúdo 

vago (“interesse local”2). Em certas 

hipóteses, também em razão disso, 

há sobreinclusão de competências, 

dando origem a conflitos positivos 

de atribuições legislativas e/ou ad-

ministrativas. Em outros casos, o 

conflito decorre de subinclusão: 

ninguém pretende regular o tema. 

Perdido nisso, o empreendedor 

brasileiro, que dispende tempo e 

recursos financeiros para simples-

mente saber quem o regula.

Elaborar guias acerca da abertura 

de empresas é prática consagrada de 

instituições como bancos de fomen-

to e escritórios de advocacia com 

clientes internacionais. São comuns 

títulos como Doing Business in Bra-
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zil, que tentam explicar, a estrangei-

ros, o que já é difícil em português.3 

No setor público, a prática não é 

comum. Crê-se que a ficção jurídi-

ca do princípio da obrigatoriedade 

das leis – ninguém se desobriga a seu 

cumprimento alegando desconhecê-

las4  – possua, mais do que valência 

pragmática, conteúdo epistêmico.  

Não funciona.

O anteprojeto não indica a conse-

quência de o Executivo não elaborar 

o atlas digital, ou elaborá-lo de modo 

falho, mas é plausível supor que o 

dever vá sendo mais bem cumprido 

aos poucos, refletindo aprendizado 

contínuo das administrações públi-

cas. Para certas atividades, é natural 

que dúvidas continuem existindo; a 

iniciativa privada, que possui os in-

centivos naturais à inovação, tende a 

desafiar os limites dos enquadramen-

tos da ordenação pública. Um atlas 

não é um roteiro, é uma cartografia 

de espaços em prol do deslocamento 

e da descoberta.

Outra proposta interessante do 

anteprojeto, na linha do atlas, é a 

exigência de que os entes públicos 

mantenham compilação, dividida 

por tema, acerca de regulamentos, 

atos e práticas infralegais que este-

jam em vigor (art. 9o, II). Embora 

existam sites oficiais do Executivo 

e do Legislativo, que, em geral, per-

mitem a consulta a leis e regulamen-

tos, a verdade é que há também uma 

gama de normas, atos e práticas in-

fralegais que voam abaixo do radar 

do acesso fácil. O administrador pú-

blico pode exercer uma discriciona-

riedade persecutória apenas tirando 

da cartola um parecer normativo, 

uma carta-circular, um ofício, que se 

desconhecia até então. 

Uma compilação temática permi-

te algo que raramente é possível nos 

sites: a compreensão abrangente e 

tendencialmente imediata acerca da 

regulação do assunto. Numa tradi-

cional pesquisa por palavra-chave 

(digamos: “patinetes”) em sites, não 

há garantia de que todos os atos le-

gais e infralegais hajam sido abar-

cados. Numa compilação temática, 

dentro do tópico, ter-se-ia certeza de 

que todos os atos normativamente 

importantes, na visão da própria ad-

ministração, hajam sido seleciona-

dos e expostos à consulta.

A compilação temática também 

parece agir em favor da própria ad-

ministração, que, mercê de seu es-

forço de (auto) esclarecimento acer-

ca de quais atos infralegais estarão 

em vigor (e até do que seriam eles), 

poderá compreender de modo mais 

claro seu espaço de atuação. Claro 

que não é porque a norma não cons-

ta na compilação que deixará de va-

ler. Mas a exigência atua em prol da 

transparência administrativa. 

Propostas normativas de prote-

ção à liberdade econômica tendem 

a se concentrar na eliminação da 

carga regulatória, com a revogação 

de restrições excessivas ou desatu-

alizadas. O Atlas e a compilação 

temática são soluções interessantes 

para uma dimensão menos eviden-

te da liberdade econômica: aquela 

que diz respeito à necessidade de 

clareza sobre a origem e o conteúdo 

das eventuais restrições que sigam 

válidas e incidam sobre as mais di-

versas atividades que se pretendam 

realizar. Liberdade não é apenas 

ausência de limitações; é, também, 

o conhecimento e o domínio das 

eventuais limitações existentes.   

1Dicionário Michaelis Brasileiro da Língua Por-
tuguesa. Acessível em: << http://michaelis.uol.
com.br/busca?id=XMoq>>. Acesso em: 20 de 
maio de 2019.

2Art. 30, I, da Constituição da República de 1988: 

3Há relatórios elaborados por entidades pri-
vadas, como a Câmara de Comércio Brasil-
Estados Unidos (Amcham-Brasil), que buscam 
explicar a legislação brasileira que afeta as 
decisões empresariais (como empresarial, tri-
butária, trabalhista) a investidores estrangei-
ros (https://www.amcham.com.br/howtobr). 
Também grandes consultorias internacionais, 
com atuação no Brasil, costumam elaborar re-
latórios do tipo, a fim de auxiliar seus clientes 
na compreensão dos riscos legais e regulató-
rios. Por fim, algumas instituições de ensino 
nacionais com inserção internacional organi-
zam cursos para estrangeiros voltados a intro-
duzi-los aos desafios jurídicos de se investir 
no Brasil (a FGV, por exemplo, oferece curso 
com esse nome, voltado exclusivamente para 
estrangeiros, desde 2001, que sempre contou 
com aulas voltadas para os aspectos jurídicos 
de se empreender no país – http://t.eaesp.
fgvsp.br/en/courses/doing).

4Art. 3o, Decreto-Lei no 4.657/42 (Lei de Introdu-
ção às Normas do Direito Brasileiro).

Propostas normativas 

de proteção à liberdade 

econômica tendem a se 

concentrar na eliminação 

da carga regulatória, com 

a revogação de restrições 

excessivas ou desatualizadas
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INFRAESTRUTURA

Desde 1995, com a Emenda Cons-

titucional no 9/1995 e a Lei do Pe-

tróleo, em 1997, vários esforços 

têm sido feitos para promover um 

mercado de gás natural no Brasil. 

Em 2016, o Programa Gás para 

Crescer gerou proposta legislativa 

que foi encaminhada ao Congres-

so em 2017. Ainda que não tenha 

sido votada, o governo federal e 

a Agência Nacional de Petróleo 

(ANP) vêm empreendendo um con-

junto de iniciativas importantes 

para tentar dinamizar a indústria, 

inclusive através da implementa-

ção de medidas infralegais – como 

o Decreto no 9.616/2018.

O tema agora volta à pauta. Os 

ministérios de Economia e de Minas 

e Energia (MME) têm trabalhado 

intensamente em um programa in-

titulado Novo Mercado de Gás. O 

novo programa almeja promover 

reduções significativas nos preços 

Reforma e liberalização  
do mercado de gás  

natural no Brasil 

Joisa Dutra 
Diretora do FGV CERI e doutora pela FGV EPGEP

Mirella Rodrigues
Pesquisadora do FGV CERI

do gás natural e ganhos de compe-

titividade para o setor e a econo-

mia. A oportunidade é dada por um 

esperado choque positivo na oferta 

de gás natural na próxima década, 

impulsionado principalmente pela 

exploração de reservas no pré-sal. 

Soma-se a isso a redução da parti-

cipação da Petrobras na indústria 

de gás natural. 

Os pilares do Programa Novo 

Mercado de Gás são: (1) promo-

ção da concorrência; (2) integra-

ção do setor de gás com o elétrico 

e industrial; (3) remoção de barrei-

ras tributárias; (4) harmonização 

das regulações estaduais e fede-

ral. Trata-se, portanto, de elimi-

nar gargalos para fazer o recurso 

chegar ao mercado e permitir seu  

desenvolvimento. 

Reformas do mercado de gás no 

exterior, a exemplo de países euro-

peus, implementaram com sucesso 
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zação do gás para o consumidor 

final. Logo, cabe a eles a normati-

zação dos serviços de distribuição, 

por meio de agências reguladoras 

estaduais ou secretarias de esta-

do. Esta configuração traz à tona 

o conflito existente entre o papel 

destes agentes. Na maioria dos es-

tados, são a um só tempo poder 

concedente, reguladores e contro-

ladores das companhias de distri-

buição, como reguladores. 

Uma segunda visão, alinhada aos 

resultados do Programa Gás para 

Crescer, estabelece uma fronteira 

entre as competências da União e 

dos estados. Nesse caso, há diferen-

ciação entre as atividades de comer-

cialização (compra e venda de gás) 

e os serviços de distribuição por 

redes,1 respectivamente. 

Uma consequência direta de 

acolher a primeira visão é enten-

der que os estados têm plena liber-

dade para determinar o ritmo da 

liberalização do mercado. Ou seja, 

a separação entre a distribuição 

(rede) e a comercialização, trazen-

do competitividade e transparên-

cia ao setor. O processo em alguns 

momentos enfrenta resistência, 

principalmente por parte de em-

presas incumbentes, no início. Mas 

o resultado permite estender aos 

consumidores os benefícios de um 

aumento da competição na oferta, 

que é economicamente viável, pro-

duzindo ganhos de eficiência. 

No contexto brasileiro, é funda-

mental avaliar em que medida essas 

experiências podem inspirar soluções 

aqui. Mais ainda cabe investigar a 

possibilidade de implementar solu-

ções por via infralegal, como deseja 

o governo. E com segurança jurídi-

ca, dado o contexto dos arcabouços 

legal e regulatório vigentes.

Liberalização do mercado 
A liberalização do mercado é um dos 

focos de conflito. E sua importância 

não deve ser menosprezada, sob 

pena de mais uma vez naufragarem 

esforços de implantação de um mer-

cado de gás.

A fronteira entre a regulação 

da distribuição e da comercializa-

ção de gás natural suscita debates 

e litígios desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Há 

grande controvérsia em torno do 

significado da expressão “serviços 

locais de gás canalizado” trazida 

pelo §2o do art. 25. 

A posição da maior parte dos 

estados é que sua competência 

abrange tanto os serviços de rede 

(distribuição), como a comerciali-

cabe a eles estabelecer os limites 

mínimos para que um consumidor 

possa contratar diretamente o gás 

natural junto a um supridor. 

Em 2009, a Lei do Gás de 2009 

introduziu as figuras do consumidor 

livre, autoimportador e autoprodu-

tor, assim como o conceito da co-

mercialização de gás natural direta 

com produtores, comercializadores 

e importadores. Apesar da legislação 

federal, a regulamentação destes en-

tes é feita estado a estado. 

A posição dos estados tem sido 

de argumentar que diversos de-

les já regulamentaram então essa 

possibilidade. Dos 18 estados que 

efetivamente possuem fornecimen-

to de gás natural canalizado,2 113 

implementaram essas figuras e 

regras para o mercado livre. Des-

tes, apenas cinco4 determinam se-

paração jurídica ou contábil entre 

as receitas decorrentes dos ser-

viços de rede e as relativas à co-

mercialização de molécula, seja 

no contrato de concessão ou na  

regulação estadual.

Apesar da regulamentação, na 

prática, a liberalização não ocorreu. 

Duas razões explicam esse fraco ou 

inexistente desenvolvimento: (1) a 

falta de acesso não discriminatório 

ao sistema de transporte – gasodu-

tos de transporte e escoamento, por 

exemplo; e (2) os elevados limites 

mínimos para que um consumidor 

contrate diretamente gás.

Independente da razão, a falta 

de uma infraestrutura de redes com 

acesso não discriminatório impede 

que os benefícios de um aumento 

da oferta alcancem consumidores. 

A posição da maior parte 

dos estados é que sua 

competência abrange 

tanto os serviços de rede 

(distribuição), como a 

comercialização do gás para 

o consumidor final
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Esse é um dos pontos que as ini-

ciativas do governo desde 2016 

para o setor tenta enfrentar. Nesse 

sentido, a harmonização de regras 

entre os estados é fundamental 

para acomodar a maior movimen-

tação de gás natural no mercado  

em construção.

A liberalização do mercado 

permite aos consumidores finais 

buscar condições mais favoráveis 

no seu suprimento de gás natural 

e consequentemente aumentar a 

sua competitividade. De um lado, 

os governos estaduais temem que 

a abertura do mercado acarrete 

perda de valor de seus ativos e di-

videndos gerados pelas empresas 

de distribuição, pois diminui o nú-

mero de consumidores atendidos 

em regime de exclusividade. Cabe 

sopesar, contudo, que a disponibi-

lidade de gás em condições com-

petitivas confere diferencial para 

atração de indústrias e investimen-

tos. Esse segundo aspecto não tem 

sido adequadamente abordado.

O FGV CERI realizou investi-

gação dos benefícios líquidos eco-

nômicos de uma reforma do gás 

natural. Nossos resultados para 

avaliação da privatização das dis-

tribuidoras mostram que os ganhos 

de uma reforma do gás natural de-

pendem também do grau de ama-

durecimento da regulação. Manti-

do o arcabouço atual (visão 1), a 

mera transferência de controle pe-

los estados cria monopólio privado 

sem garantia de acesso não discri-

minatório. São escassas as chances 

de aprimoramento de uso e investi-

mentos eficientes na rede. 

Por outro lado, se a transfe-

rência do controle pelos estados 

for acompanhada de abertura co-

mercial (visão 2), beneficiam-se 

usuários residenciais, comerciais 

e industriais, que passam a contar 

com redes mais extensas e capila-

rizadas, bem como preços e tarifas 

menores. O efeito final para go-

vernos e para a própria distribui-

dora é de aumento na arrecadação 

de impostos, redução nos preços 

do insumo e ampliação de inves-

timentos/movimentação do gás,  

respectivamente.

Conclusões
Reformas são implementadas diante 

da percepção de que há benefícios lí-

quidos; ou seja, vale a pena compen-

sar perdas de alguns grupos de agentes 

no curto prazo, em troca de benefícios 

maiores para a sociedade a médio e 

longo prazo. Os ganhos potenciais de 

competitividade advindos de uma re-

forma virtuosa no setor de gás natural 

ilustram essa ideia.

Uma definição fundamental é o 

grau e ritmo de abertura na distri-

buição. Ainda que vários estados 

já tenham regulamentado a figura 

do consumidor livre, na prática 

os limites mínimos estabelecidos 

para que um consumidor possa fa-

zer a aquisição direta inviabilizam  

esse exercício. 

O Programa Novo Mercado de 

Gás do governo federal dá fôlego 

renovado a uma proposta de de-

senvolvimento do mercado de gás. 

Por certo que a liberalização não é 

medida suficiente para o sucesso de 

uma reforma para o setor. Faltam 

concorrência na oferta do insumo 

e acesso não discriminatório ao sis-

tema de transporte. Ainda assim, 

a separação entre as atividades de 

comercialização e distribuição de 

gás natural canalizado desponta 

como forma de aumentar os bene-

fícios líquidos alcançáveis por uma 

iniciativa. Merece ser aproveitada. 

Respeitando contratos existentes, 

com transições negociadas e segu-

rança jurídica. 

1Essa classificação é adotada por razões que a 
FGV CERI já teve oportunidade de expor em ou-
tros estudos. Ver Development of a Competitive 
Natural Gas Market. Disponível em: https://ceri.
fgv.br/publicacoes/development-competitive-
natural-gas-market.

2Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e 
Sergipe. 

3AM, ES, MA, MT, MS, MG, PR, PE, RJ, SP, SE.

4MG, PE, RJ, SP, SE.

A harmonização de 

regras entre os estados 

é fundamental para 

acomodar a maior 

movimentação de gás 

natural no mercado  

em construção
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Além da preocupação comum ao 
dia a dia, também nos planejamen-
tos de passeios, viagens ou férias 
escolares, os pais começam a ter 
que se acostumar a consultar não 
apenas os custos e facilidades de 
cada hotel ou resort, mas também 
o que diz o Informe Epidemiológi-
co (publicado pela respectiva Se-
cretaria de Saúde do estado) sobre 
os municípios a serem visitados. 
Quer-se ter a certeza de que, via-
jando, não se estará majorando 
significativamente a probabilidade 
de algum membro da família con-
trair uma das diversas arboviroses 
de plantão. 

A preocupação procede, tendo 
em vista que dados do IBGE (IBGE, 
2017) mostram que, das 5.570 pre-
feituras nacionais, 26,9% reportam 
endemia ou epidemia de dengue, 
17,2% de chicungunya (chegando a 
37,3% na Região Nordeste) e 14,6% 
de zika. 

As consequências e os graus de 
sofrimento pessoal dos infectados 

Arboviroses (dengue, zika e 
chicungunya) e saneamento básico

Rubens Penha Cysne
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

diferem. A zika, como se sabe, pode 
gerar problemas de microcefalia do 
feto quando adquirida pela mãe du-
rante a gravidez. Ao mesmo tempo, 
é comum ouvir daqueles que já tive-
ram dengue e chicungunya (deixan-
do de lado a imunidade adquirida) 
a hipérbole “prefiro ter 50 dengues 
a uma única chicungunya”. As do-
res, nesse último caso, são descritas 
como insuportáveis. 

A perda geral de bem-estar e pro-
dutividade daí decorrente se dão ob-
viamente em inúmeros níveis. Primei-
ro, há o sofrimento físico de quem 
contrai uma dessas doenças. Depois, 
o absenteísmo laboral e estudantil, 
com óbvias consequências negativas 
para a produtividade no trabalho, a 
concentração de renda (já que o pro-
blema afeta mais os mais pobres) e 
para a educação. 

Adoentados majoram também os 
custos diretos do sistema de saúde 
e das licenças de trabalho por mo-
tivo de doença. Sobem os gastos do 
SUS e do INSS. Além disso, a preo-
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A associação entre saneamento 
básico inadequado e arboviroses é 
corroborada por inúmeras pesquisas 
(veja, por exemplo, Capara et al., 
2009, e Silvia e Machado, 2018, ci-
tadas ao final deste artigo). 

Saneamento no Brasil 
Segundo a Pnad Contínua, do 
IBGE, divulgada em maio de 2019, 
8,9% dos domicílios brasileiros 
não contam com coleta direta de 
lixo. Adicionalmente, aproximada-
mente 11,7% não possuem abas-
tecimento diário de água por rede 
geral. E 33,7% não possuem esgo-
tamento sanitário por rede geral ou 
fossa ligada à rede para escoamen-
to de esgotos. 

Dos aproximadamente 10 bilhões 
de metros cúbicos de água consumi-
dos no Brasil em 2017, por exem-
plo, apenas 5,8 bilhões foram pos-
teriormente coletados como esgoto. 
Desses, apenas 4,6 bilhões foram 
tratados. Os dados constam da pu-
blicação “Panorama”, da ABCON – 

cupação permanente com o risco de 
contaminação reduz o bem-estar in-
dividual e afeta fortemente a indús-
tria de turismo. Longe de exaurir 
o assunto, esses são apenas alguns 
exemplos das consequências negati-
vas das arboviroses. 

Arboviroses e  
saneamento básico
Há, é claro, vários motivos que ex-
plicam a proliferação mais recente 
das doenças transmitidas por mos-
quitos. Mudanças climáticas, desma-
tamento e ocupação desordenada de 
áreas urbanas são alguns deles. Nes-
se último caso, a falta de saneamen-
to básico se constitui em um gran-
de problema. Ainda que seja claro 
que apenas um eficiente saneamento 
básico não resolva o problema das 
arboviroses, trata-se certamente de 
um passo importante. 

A falta de abastecimento de água 
por rede encanada e do adequado 
manejo de águas pluviais proveem 
condições adequadas para a pro-
liferação do agente causador das 
arboviroses urbanas, o mosquito 
Aedes aegypti. 

O Aedes aegypti é um mosquito 
urbano, tendo como criadouro, em 
geral, reservatórios de água parada, 
sejam para consumo humano (em 
substituição à água encanada) ou 
formados naturalmente. Observa-
se em diferentes regiões geográficas 
que, quando há escassez de água 
encanada e utilização de depósi-
tos de água, majora-se a incidência 
das arboviroses. Da mesma forma 
contribuem para a proliferação do 
Aedes o tratamento inadequado de 
lixo, das águas pluviais e do esgota-
mento sanitário. 

Associação Brasileira das Concessio-
nárias Privadas de Serviços Públicos 
de Água e Esgoto. 

Os três últimos parágrafos suge-
rem que a disseminação de arboviro-
ses no Brasil seria significativamente 
menor na presença de estatísticas 
que refletissem um saneamento bá-
sico menos primário. 

Dados da ABCON e do Ministé-
rio da Economia apontam, visando 
à universalização dos serviços bá-
sicos e à redução dos desperdícios 
no uso da água potável, a necessi-
dade de investimentos da ordem de 
R$ 650 e 800 bilhões nos próximos 
14 anos. Para se ter uma ideia da 
defasagem atualmente existente, os 
investimentos em 2017 atingiram 
apenas R$ 10,96 bilhões.

Retorno dos investimentos
É mais ou menos óbvio, em fun-
ção dos fatos até aqui listados, 
bem como de inúmeros outros 
aqui não elencados (em função de 
estarmos tomando como ponto de 
motivação para o texto apenas as 
arboviroses), que é enorme o re-
torno social dos investimentos em 
saneamento. A partir desse ponto 
surgem duas perguntas. 

Primeiro, por que a esse retorno 
social tão obviamente elevado não 
se contrapõe um investimento pú-
blico em saneamento à altura das 
necessidades do país? Sabe-se que 
não há espaço para aumento de 
despesas públicas, mas há sempre 
espaço para realocação de recur-
sos orçamentários para áreas mais 
prioritárias. Saneamento básico cla-
ramente é uma delas.

Segundo, se existe um retor-
no social tão alto, por que não se 

Das 5.570 prefeituras 

nacionais, 26,9% reportam 

endemia ou epidemia 

de dengue, 17,2% de 

chicungunya (chegando 

a 37,3% na Região 

Nordeste) e 14,6% de zika 
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contrapõe ao mesmo um retorno 
privado minimamente elevado de 
forma a permitir que as poupanças 
internacionais e nacionais, nesse 
último caso majoritariamente pri-
vadas, provejam os recursos para 
os necessários investimentos? 

A primeira pergunta tem uma 
resposta mais imediata e outra 
mais de natureza mais subliminar. 
A mais imediata reflete o engessa-
mento do orçamento público bra-
sileiro, seja na esfera federal esta-
dual ou municipal. Há dificuldade, 
como atesta a lerdeza na aprova-
ção de uma significativa reforma 
da Previdência Social, de se fazer 
com que os recursos migrem para 
as áreas mais desassistidas e de 
maior retorno social. 

O que caracteriza o Brasil, nesse 
caso, não é a tendência de se tentar 
repartir o bolo em fatias que com-
põem o mais do que o todo. Isso é 
comum à grande maioria dos países. 
Mas sim a dificuldade de se arbitrar 
politicamente tal divisão.

A resposta mais subliminar, ainda 
no contexto da pergunta relativa à 
dificuldade de alocação mais eficien-
te de recursos orçamentários públi-
cos, reside no atual sistema de repre-
sentação política. Tal sistema tem 
claramente se mostrado incapaz de 
conciliar, em tempo hábil, Executi-
vo, Legislativo e Judiciário em torno 
de políticas que aproximem o país 
do que se observa nos países com 
economias mais prósperas e justas. 
De políticas que são também, em 
geral, defendidas pelos especialistas 
na área. Os baixos investimentos em 
saneamento constituem uma das fa-
cetas desse problema.

 A resposta à segunda pergunta, 
sobre por que os investimentos pri-

vados em saneamento básico se en-
contram tão abaixo do que seria ne-
cessário, reside majoritariamente na 
atual regulação do setor, que é com-
plexa em demasia, gera barreiras ar-
tificiais à entrada e insegurança legal 
para os investimentos privados. 

Segundo os dados da ABCON, no 
Brasil há cerca de 48 agências regula-
doras de saneamento básico, sendo 22 
de abrangência estadual, 23 munici-
pais e três de consórcios municipais. 

De acordo com a atual legislação, 
determinada principalmente pela Lei 
no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
os municípios são aqueles que têm o 
poder de contratar. Boa parte da de-
manda dos mesmos por serviços de 
saneamento é atendida pelas empre-
sas estaduais. No Rio de Janeiro, por 
exemplo, com aproximadamente 17 
milhões de habitantes e 92 municí-
pios, 64 são atendidos pela Cedae, 
empresa estadual.

O setor é caracterizado por in-
vestimentos abaixo do que seria 
necessário. Mesmo no cenário po-
sitivo de aprovação de reformas 

importantes como a da Previdên-
cia, o governo, seja no nível fede-
ral, estadual ou municipal, não dis-
porá de recursos suficientes para os 
investimentos necessários ao setor. 
Por outro lado, hoje em dia apenas 
322 municípios brasileiros (6% do 
total) têm seus serviços de sanea-
mento providos através de conces-
sões privadas. 

Conclusões
Embora nossa análise neste tex-
to tenha tomado como ponto de 
partida e motivação as arboviro-
ses, os argumentos aqui apresen-
tados evidentemente se estendem 
em múltiplas e conhecidas direções 
adicionais, algumas das quais pro-
vavelmente ainda mais relevantes 
para a saúde pública e para o bem-
estar da população. 

A análise aqui efetuada conclui 
que há necessidade de um novo mar-
co legal para o setor. Sem descuidar 
das questões de natureza social e dos 
problemas inerentes a municípios 
menores, esse novo marco legal deve 
prover as condições para uma maior 
entrada de capitais privados e maior 
competição no setor. 
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Dos 10 bilhões de m3 de 

água consumidos no país 

em 2017, só 5,8 bilhões 

foram posteriormente 

coletados como esgoto. 

Desses, apenas 4,6 bilhões 

foram tratados
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Solange Monteiro, de Brasília, Rio de Janeiro e Campinas

Da mesma forma que usuários de smartphones deman-

dam aparelhos com capacidade de processamento cada 

vez maior, pressionando fabricantes a aumentar o nú-

mero de transistores dentro de um novo modelo lança-

do, cientistas que desejam produzir estudos de primeira 

linha demandam luzes cada vez mais brilhantes para 

analisar seus materiais de pesquisa a fundo. Diferente-

mente dos celulares, entretanto, que podem ser obtidos 

na loja mais próxima, são poucos os equipamentos que 

fornecem tecnologia de ponta para atender ao desejo 

dos cientistas. E um deles fica no Brasil. Com previsão 

de entrada em operação em 2020, o acelerador de par-

tículas do projeto Sirius, instalado no Centro Nacio-

nal de Pesquisa em Energia e Materiais (Cnpem), em 

Campinas (SP), estará entre os pioneiros da 4a geração 

de infraestrutura desse tipo. A Suécia abriu a fila, com 

operação desde 2016, e a França corre ao lado do Bra-

sil, com um projeto de retrofitting.

Como o Brasil pode ativar a capacidade 

inovadora do setor produtivo e ganhar 

uma economia mais competitiva

Fórmula da 
inovação
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O Sirius está instalado em uma construção de 68 

mil metros quadrados blindada de vibrações e varia-

ções de temperatura que afetem a operação de três 

aceleradores – túneis circulares nos quais elétrons 

são acelerados a uma velocidade próxima à da luz, 

produzindo a radiação síncrotron, de tão alto brilho 

que permite a investigação de materiais orgânicos e 

inorgânicos na escala do átomo e da molécula. E, 

ainda melhor, dinamicamente. “Se quero entender 

qual o catalisador ideal para ser usado em um pro-

cesso industrial, por exemplo, não estudarei somente 

a disposição de seus átomos e suas ligações químicas, 

como poderei analisá-lo funcionando em condições 

reais de operação”, descreve o físico Antônio José 

Roque da Silva, diretor do projeto Sirius e diretor 

geral do Cnpem.

Em sua construção, o Sirius tem contado com a 

parceria de fornecedores locais – 85% da produção, 

em valor, foi contratada no Brasil –, que aceitaram o 

desafio de atender às especificidades do projeto. Um 

deles é a WEG, que pela primeira vez fabricou os 

ímãs usados dentro de um acelerador, responsáveis 

por desviar feixes de elétrons e gerar a luz para cada 

estação de pesquisa. “É um novo desenvolvimento 

que a empresa une ao seu portfólio”, comenta Ro-

que. Quando começar a operar, o Sirius demandará 

em torno de 350 profissionais especializados, “que 

ajudarão os pesquisadores a desenhar seus experi-

mentos de forma mais eficiente, executá-los e analisar 

os dados em busca da resposta pretendida”, descreve 

o diretor do projeto, ressaltando a oportunidade que 

o acelerador representará para estimular a pesquisa 

no país. “Será um desafio à comunidade científica 

brasileira, que terá um instrumento de ponta para 

dar respostas às questões tecnológicas que o Brasil 

enfrentará no longo prazo.”
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O projeto Sirius é exemplo de 

potencial inovador que um país 

precisa para manter sua economia 

competitiva e provedora de bem- 

estar para a sociedade. No caso 

brasileiro, entretanto, faz parte de 

um arquipélago de conhecimento 

que nem sempre transborda para o 

setor produtivo. O resultado para o 

país é preocupante por seu impacto 

negativo na produtividade da eco-

nomia e, consequentemente, na ca-

pacidade de crescimento.

Esse descompasso pode ser ob-

servado no último Ranking de 

Competitividade Global, elaborado 

anualmente pelo Fórum Econômico 

Mundial. O estudo analisa 12 pila-

res da atividade em 140 países. No 

caso do Brasil – que na classificação 

geral está em 72o, atrás de econo-

mias como Chile, México, Colôm-

bia, Rússia e Índia – a segunda me-

lhor nota vem do pilar que mede a 

capacidade de inovar, em que o país 

fica no 40o lugar. Essa nota perde 

apenas para o componente tama-

nho de mercado, em que o Brasil 

leva a 10a posição. Quando se entra 

no detalhe da nota de inovação, en-

tretanto, percebe-se o desequilíbrio 

presente entre nosso potencial em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

e a capacidade de fazer esse conhe-

cimento mover a economia. Somos 

o 14o país em qualidade das institui-

ções de pesquisa, e o 23o na publica-

ção de artigos científicos – ativida-

de em que passamos a representar 

2,51% da produção mundial em 

2017, contra 1,14% em 2000, de 

acordo aos Indicadores de Ciência, 

Tecnologia e Inovação do MCTIC. 

Em contrapartida, em pedidos de 

patentes, por exemplo, caímos para 

a posição 54a, e em colaboração 

multissetorial, que reflete a inte-

gração de vários atores no processo 

inovador, para 62a.  

Para Glauco Arbix, pesquisa-

dor do Observatório de Inovação 

e Competitividade do Instituto de 

Estudos Avançados da USP, ex-

presidente da Finep e do Ipea, esse 

desequilíbrio se torna cada vez mais 

preocupante quando somado aos 

impactos dos avanços da digitaliza-

ção da economia e, mais especifica-

mente no setor industrial, da manu-

fatura avançada. Levantamento da 

CNI aponta que apenas 1,6% das 

empresas que operam no Brasil se 

encontra hoje dentro da indústria 

4.0, e 78% sequer chegaram à 3.0, 

iniciada na década de 1970, quando 

a indústria passou a utilizar as pri-

meiras tecnologias da informação 

e automação. “Estamos à margem 

dessa evolução tecnológica que vem 

acontecendo, pois não somos refe-

rência – nem por domínio, nem pelo 

uso – de inteligência artificial e suas 

variações, não somos excelência 

em big data, tampouco desponta-

mos em analitics”, enumera Arbix, 

comparando o atual momento aos 

anos 1970, quando o país perdeu a 

onda da microeletrônica. “Parte de 

nossa competitividade concentrada 

em empresas de produtos de média 

densidade tecnológica, pressionadas 

por um avanço em que têm dificul-

dade de entrar, que envolve o uso de 

sensores, impressão em 3D, robóti-

ca avançada”, ilustra.
Demanda do projeto Sirius levou a brasileira WEG a dominar a fabricação de 

ímãs usados em aceleradores de partículas, que na foto estão sendo testados.

Transbordamento

Foto: Divulgação 
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Encurtar distâncias
Dinamizar uma economia através 

da inovação envolve requisitos que 

nem sempre fazem parte do proces-

so produtivo em si, mas que são im-

prescindíveis para gerar esse círculo 

virtuoso, como demanda aquecida, 

questões regulatórias que benefi-

ciem o ambiente de negócios e uma 

abertura de mercado que facilite a 

adoção tecnológica e, principalmen-

te, estimule a concorrência. Frentes 

nas quais, pesem os avanços, o país 

ainda tem uma lista considerável de 

itens a aprimorar.

Essa tarefa também envolve 

inovações conhecidas como in-

crementais, de aprimoramento de 

produtos e processos. Apesar de 

menos pirotécnico que as inova-

ções disruptivas, esse tipo de ação 

é especialmente relevante em eco-

nomias como a brasileira, caracte-

rizada por uma grande disparidade 

entre os níveis de produtividade de 

empresas de um mesmo segmento. 

Nesses casos, a possibilidade de 

obter ganhos significativos sem ter 

de chegar na fronteira tecnológica 

é alta. Exemplo disso é o resulta-

do do programa Brasil Mais Pro-

dutivo. Em sua primeira fase, de 

2016-18, o programa prestou trei-

namento em manufatura enxuta a 

3 mil empresas brasileiras que com 

isso registraram aumento médio 

de produtividade de mais de 50%. 

Agora, a meta é ampliá-lo tanto em 

extensão quanto em temas, como 

digitalização e conectividade, 

como aponta Igor Nazareth, subse-

cretário de Inovação da Secretaria 

Especial de Produtividade, Empre-

go e Competitividade (Sepec), do 

Ministério da Economia, em con-

versa com a Conjuntura Econômi-

ca (pág. 50).

Outras iniciativas voltadas a 

pequenos negócios têm mostrado 

efeito propulsor semelhante. Como 

o que aconteceu com a empresária 

paraense Joanna Martins. Filha 

de Paulo Martins, chef referência 

da culinária amazônica, morto em 

2010, Joanna decidiu unir o conhe-

cimento dos produtos regionais her-

dado da família com a graduação 

em Publicidade feita em São Paulo 

para em 2014 lançar, em socieda-

de, a empresa de alimentos Manio-

ca, que atende ao mercado de food 

service, fornecendo a restaurantes e 

hotéis, e ao consumidor final.

Viabilizar a produção em esca-

la de geleias a partir de matérias-

primas como raiz de planta – no 

caso, a priprioca – foi facilitada 

pela proximidade com a cozinha 

de restaurante. Mas a produção 

focada em produtos para o consu-

midor final registrava problemas, 

Desempenho do 
Brasil no Ranking de 
Competitividade Global do 
WEF, entre 140 países

Posição geral: 72

Instituições: 93

Infraestrutura: 81

Adoção de TICs: 66

Estabilidade macroeconômica: 122

Saúde: 73

Educação e habilidades: 94

Mercado de produtos: 117

Mercado de trabalho: 114

Sistema financeiro: 57

Tamanho do mercado: 10

Dinamismo empresarial: 108

Capacidade de inovação: 40

Entre os elementos que 
determinam a capacidade 
de inovar, nossa atuação é 
desigual

Qualidade dos institutos de pesquisa: 14

Publicações científicas: 23

Investimento em P&D como % do PIB: 33

Pedidos de patente: 54

Colaboração multissetorial: 62

DESCOMPASSO ENTRE CRIAÇÃO E APLICAÇÃO

Fonte: WEF.
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gerando um alto custo que com-

prometia sua margem. “Através 

de consultoria, descobrimos que 

a falha estava na criação das em-

balagens, que não levava em conta 

as implicações nas etapas de pro-

dução”, afirma. O caso mais gra-

ve se deu com as farinhas, como 

a de tucupi amarelo. “Quisemos 

priorizar a estética usando papel, 

fechamento manual com ilhoses, o 

que gerava lentidão e retrabalho”, 

conta. Ao redesenhar e substituir 

as embalagens, reduziu seu custo 

em 50%. Em 2018, a Manioca, 

que possui 16 funcionários, pro-

cessou 33 toneladas de alimento 

e alcançou seu primeiro milhão 

de reais em faturamento. Joanna 

afirma que as correções de rumo 

foram fundamentais para chegar a 

esse resultado, que a colocou en-

tre as finalistas de um concurso de 

Inovação promovido pelo Sebrae, 

cujo resultado seria divulgado em 

junho. Entre as carências que gos-

taria de ver resolvidas para conti-

nuar com seu projeto de expansão, 

Joanna cita a de pesquisadores lo-

cais interessados em desenvolver 

trabalhos em parceria, “pois os 

institutos de pesquisa da região em 

geral são muito acadêmicos”, diz.

O diagnóstico de Joanna não é 

único, e foi uma das motivações 

da criação da Empresa Brasileira 

de Pesquisa e Inovação Industrial 

(Embrapii), que se soma a inicia-

tivas lideradas por órgãos como 

Fapesp e Finep. Desde 2014, a Em-

brapii já possibilitou 700 contratos 

de pesquisa. Essa organização so-

cial não possui estrutura própria; 

seleciona e credencia institutos pú-

blicos e privados de pesquisa tendo 

como critério não só a qualidade 

de seu trabalho, mas a capacida-

de para atender empresas – o que 

inclui competência para prospec-

tar clientes e cumprir prazos. “A 

instituição precisa nos apresentar 

uma proposta de operação, com 

projeção de número de atendimen-

tos, para um período de seis anos”, 

conta Jorge Guimarães, diretor da 

Embrapii desde sua fundação. Os 

valores dos projetos são bancados 

ao menos 1/3 pela empresa, e no 

máximo 1/3 pela Embrapii – man-

tida pelo MCTIC e MEC – e ou-

tro 1/3 pelo instituto de pesquisa, 

que corresponde ao valor do servi-

ço prestado.  Segundo Guimarães, 

nos contratos com grandes compa-

Fonte: Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTIC - 2018.
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nhias, a participação privada mé-

dia já alcança 60% do valor dos 

contratos – maior do que a média 

geral brasileira, e mais próximo do 

percentual perseguido como ideal, 

de 70% privado x 30% público, 

observado em países como Coreia 

e Alemanha. “Chegar a 2% do PIB 

em investimento em P&D impli-

cará uma injeção significativa de 

dinheiro novo. Por isso precisamos 

atrair esse universo de 200 mil em-

presas industriais do Brasil – sem 

falar nas de serviços – para investir 

em inovação”, diz.

Uma das unidades credenciadas 

da Embrapii é o Centro de Enge-

nharia Elétrica e Informática da 

Universidade Federal de Campina 

Grande (CEEI/UFCG), na Paraíba, 

para serviços de software e automa-

ção. Hyggo Almeida, diretor do nú-

cleo Embrapii, conta que a primeira 

vantagem dessa parceria foi garantir 

autonomia para buscar clientes e fa-

zer negociações, mediante uma reso-

lução que os isenta dos trâmites bu-

rocráticos da universidade. “Hoje, 

90% do processo de assinatura de 

um contrato é decidido dentro do 

próprio núcleo”, diz.  Guimarães 

conta que acordos desse tipo são 

importantes especialmente quando 

os contratos envolvem geração de 

propriedade intelectual – tema sen-

sível na maioria das universidades. 

“Na Embrapii, procuramos conven-

cer as instituições de que patente de 

academia acaba na prateleira. Es-

pecialmente em áreas de ciclo mais 

curto, como as de TICs, é sinônimo 

de perder dinheiro, pois a tecnolo-

gia muda rapidamente”, afirma, 

indicando que em geral se negocia 

compensações para a instituição, 

como prêmio ou royalty. 

Em quatro anos de atuação com 

a Embrapii, o CEEI conquistou 126 

projetos com 73 empresas de vários 

estados, boa parte multinacionais, 

multiplicando seu faturamento em 

mais de 12 vezes. “Esses contratos 

já envolveram a participação de 

mais de 300 pessoas, entre alunos, 

doutores e pesquisadores externos, 

acionados conforme a demanda. 

Isso mudou o ecossistema do CEEI, 

com reflexos na própria cidade, 

que em geral é exportadora de re-

cursos humanos e hoje já demanda 

profissionais de alto nível”, diz.

No final de 2018, o CEEI reno-

vou seu contrato com a Embrapii 

por mais seis anos. Agora o plano de 

trabalho, diz Almeida, não é absor-

ver mais demanda, mas aumentar o 

risco tecnológico dos projetos. “Até 

aqui, nos concentramos em naciona-

lizar tecnologias já existentes; agora 

estamos em busca de iniciativas dis-

ruptivas em nível global”, afirma. 

Entre as inovações locais que foram 

contratadas ao CEEI durante a vi-

gência do primeiro contrato está um 

software para centrais médicas con-

tratado pela LifeMed, empresa brasi-

leira de dispositivos e equipamentos 

médico-hospitalares. “Criamos um 

mecanismo inteligente para facilitar 

Jorge Guimarães, diretor da Embrapii, conta que o plano da organização 

social é estender sua atuação no setor de saúde.

Ampliar o foco

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
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o suporte para o médico durante a 

permanência de um paciente em um 

hospital, dispondo a informação atu-

alizada deste, o que inclui dados de 

sua passagem em outros hospitais”, 

descreve Almeida.

Guimarães conta que as uni-

dades Embrapii especializadas em 

tecnologia da informação (TICs) 

representam um terço do total, sen-

do o segmento de saúde o de maior 

aplicabilidade. Uma das primeiras a 

contratar os serviços de uma unida-

de da Embrapii para a área de saú-

de foi a Siemens Healthineers, em 

2015, quando a operação brasileira 

da empresa foi autorizada a gerir um 

fundo de inovação para desenvolver 

projetos no país. Junto à Fundação 

Certi, de Florianópolis, elaborou 

um sistema para controle remoto de 

equipamentos de ressonância mag-

nética. “Com isso, pode-se garan-

tir a mesma qualidade de operação 

das máquinas em qualquer lugar 

do país, mesmo regiões rurais que 

não dispõem de tecnológos capaci-

tados”, diz Gelson Campanatti Jr., 

gerente de Pesquisa e Inovação da 

Siemens Healthineers. Em 2017, a 

solução foi adotada pela matriz da 

empresa, e hoje o Syngo Virtual Co-

ckpit é comercializado na América 

do Norte, Europa e Ásia. 

Um dos desafios da Embrapii para 

este ano, diz Guimarães, é ampliar sua 

atuação nesse segmento, fazendo jus a 

dois fortes apelos: a demanda do SUS, 

um dos maiores sistemas públicos de 

saúde do mundo, e o envelhecimento 

da população. “Já temos uma propos-

ta em andamento com o Ministério da 

Saúde para atrair projetos centrados 

em quatro áreas”, conta Guimarães, 

a começar pela de fármacos e biofár-

macos. “Os princípios ativos são um 

dos elementos mais perversos de nossa 

balança comercial, pois importamos 

até os feitos de matérias-primas que 

produzimos, como ácido cítrico, que 

é extraído do suco de laranja. Já entre 

os biofármacos, há exemplos de anti-

corpos caríssimos, como os monoclo-

náceos, que também pesam na conta 

do ministério e temos competência 

para estudar”, explica. A segunda 

e terceira áreas são a de ensaios pré-

clínicos e clínicos na fase 1; e a quarta 

é a continuidade do trabalho voltado 

a equipamentos médico-hospitalares 

e odontológicos. Para que o início de 

credenciamento de unidades aconteça, 

entretanto, a Embrapii espera a assi-

natura do ministério em um contrato 

de R$ 150 milhões para o período de 

dois anos, dos quais R$ 50 milhões se-

riam de repasse imediato.

A expectativa de Guimarães é 

grande, em um momento que a orga-

nização sofre com o efeito do contin-

genciamento de recursos nos ministé-

rios. Tal como acontece com o projeto 

Sirius (pág. 52), não é o primeiro ano 

em que os desembolsos que chegam 

ao caixa da Embrapii são meno-

res do que o estabelecido. Ele conta 

que, por ser um processo gradual, o 

ritmo de contratação nos primeiros 

anos não demandou a totalidade dos 

recursos previstos em contrato, de  

R$ 1,5 bilhão em seis anos. “Já 

no ano passado, precisávamos de  

R$ 140 milhões, vieram R$ 66 mi-

Sistema de controle a distância de equipamentos de ressonância magnética 

da Siemens Healthineers, desenvolvido com parceiro local, já chegou à Ásia.

Do Brasil para o mundo
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lhões. E o dinheiro chegou tarde”, 

conta. “Mas tínhamos um fundo 

formado graças ao excedente a 1/3 

da participação mínima de empresas 

em alguns contratos, e não houve 

problema. Só não pudemos abrir a 

chamada para contratação de novas 

unidades.” Para este ano, entretanto, 

a demanda por projetos supera os R$ 

150 milhões previstos no orçamento 

aprovado no Congresso, há contin-

genciamento, e não restam mais re-

cursos em fundo para compensar.

Em conversa com a Conjuntura 

Econômica, o secretário de Inovação 

do MCTIC, Paulo Alvim, afirmou 

estar empenhado na busca de alter-

nativas de financiamento para a Em-

brapii. “Estamos fazendo um grande 

esforço de buscar possibilidades de 

recursos públicos, e já avançamos 

em duas áreas”, disse. “Consegui-

mos R$ 8 milhões pela Lei de Infor-

mática, e esperamos a breve aprova-

ção da liberação de recursos na área 

automotiva através do projeto Rota 

2030. Temos a expectativa de ajudar 

a captar em torno de R$ 70 milhões 

em recursos públicos para cumprir o 

contratado”, afirmou.

Agenda ampla
Outra frente de trabalho do ministé-

rio é a revisão das leis baseadas em 

benefícios tributários, que até hoje 

lideraram os programas de apoio 

à inovação, com especial foco na 

Lei de Informática, sobre a qual há 

extensa literatura apontando como 

de baixa efetividade. “No caso des-

sa lei, uma série de evidências que 

indicam que não foi efetiva para 

incentivar P&D em empresas. Foi 

desenvolvida para servir de com-

pensação às empresas fora da Zona 

Franca de Manaus, mas não trouxe 

benefício concreto”, diz Fernanda 

De Negri, do Ipea. Ela ressalta que, 

caso a iniciativa do ministério se es-

tenda a outras linhas, é preciso cui-

dado na avaliação de impacto que 

guiará as decisões. Para Fernanda, 

deve-se levar em conta outros fa-

tores que pesam na decisão de in-

vestimento por parte das empresas, 

como o mais recente período reces-

sivo e a baixa competitividade da 

economia como um todo. “No caso 

da Lei do Bem, por exemplo, tanto 

há indicativos de aumento do inves-

timento  privado por conta da lei, 

como também há setores em que se 

aponta apenas substituição. O me-

lhor é sempre considerar análises 

mais micro e de mais longo prazo”, 

afirma. Para essa lei, uma das modi-

ficações que podem ser discutidas, 

na opinião de Fernanda, é adotar o 

desenho de outros países com leis 

similares, que aplicam o incentivo 

apenas na fatia de P&D adicional, 

“o que poderia tornar a lei mais fo-

cada e efetiva”, argumenta. 

Fonte: Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTIC - 2018.
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Campanelli, da Siemens, defende 

que nesse processo prevaleça a cla-

reza, para a construção de um mar-

co previsível. “Precisamos de uma 

política de governo de médio/lon-

go prazo que nos possibilite mais 

planejamento e menos trabalho 

para se adequar a mudanças cons-

tantes”, diz. Mesmo se tratando de 

uma gigante do setor, com investi-

mento anual que supera o bilhão 

de dólares em P&D, Campanelli 

lembra que a seleção de áreas de 

pesquisa prioritárias da matriz de-

pende de vários fatores, como seu 

potencial de aplicação em outros 

mercados. Por isso, para garantir 

um processo continuado de ino-

vação local, não se pode dispensar 

políticas de apoio, afirma. “Hoje, 

por exemplo, oneramos nossa pro-

dução seguindo as diretrizes do 

Processo Produtivo Básico (PPB), 

para garantir os recursos da Lei de 

Informática, mas esta tem sofrido 

modificações e tampouco sabemos 

seu futuro. Precisamos de previsi-

bilidade”, diz, defendendo também 

incentivos para arranjos colabora-

tivos que impulsionem outros pro-

jetos de pesquisa. “Há muito o que 

fazer na saúde brasileira, como re-

duções de desperdícios e ineficiên-

cias, o que significa muito campo 

para inovação. E estamos dispostos 

a colaborar, desde que com regras 

claras e duradouras”, afirma.

Além de calibrar instrumentos, 

Fernanda, do Ipea, ressalta a ne-

cessidade de o país consolidar o 

foco de suas políticas em segmentos 

prioritários, para evitar ações am-

plas de difícil avaliação. “É preciso 

estabelecer uma estratégia, especial-

mente em se tratando de ciência e 

tecnologia, que esteja focada nos 

problemas brasileiros que temos 

que resolver, além de áreas que po-

deriam gerar novos negócios”, afir-

ma.  “Atualmente, o único exemplo 

relevante que temos de uma priori-

dade definida junto à comunidade 

científica que gerou uma política de 

longo prazo é o projeto Sirius”, cita 

– ressaltando, entretanto, que prio-

ridades também demandam estabi-

lidade de financiamento, e que isso 

precisa ser equacionado.

Essas avaliações vão ao encontro 

das apontadas no livro Innovation 

in Brazil – advancing development 

in the 21st century, lançado em 

maio, do qual Fernanda participa. 

Na obra, os organizadores Eliza-

beth Reynolds, Bem Ross Schnei-

der e Ezequiel Zylberberg, todos 

do MIT, indicam entre os desafios 

para o aumento da inovação na 

economia brasileira a necessidade 

de promoção de setores estratégi-

cos – citando o sucesso do país em 

setores como os de óleo e gás, agrí-

cola, do etanol e de medicamentos 

genéricos, mas também ressaltando 

os exemplos a não seguir, de inter-

venções custosas e pouco efetivas 

como foi a do Plano Brasil Maior. 

Além disso, os organizadores tam-

bém reforçaram a importância de 

um maior engajamento do país na Fonte: Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTIC - 2018. (-)= não disponível

2000 2004 2008 2012 2016

África do Sul -  17,9  19,4  21,4 -

Argentina  26,4  29,5  41,5  50,5  53,0 

Brasil  51,6  88,9  113,4  157,1 -

China  695,1  926,3  1.592,4  1.404,0  1.692,2 

Coreia  108,4  156,2  236,1  315,6  361,3 

Estados Unidos  983,3  1.105,2  1.191,0  1.264,2 -

Inovação se faz com capital humano qualificado
pesquisadores envolvidos em P&D em tempo integral

Estabelecer estratégia 

com base nos problemas a 

resolver e potenciais  

de negócios a explorar 

é uma das tarefas que 

o Brasil ainda precisa 

consolidar
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economia global, o que inclui não 

só o aumento dos fluxos comerciais 

como também de investimento e de 

profissionais; a diversificação de 

instrumentos de apoio à inovação e 

o aumento da integração entre uni-

versidades e empresas, bem como 

um alinhamento entre as políticas 

industrial e de inovação, amplian-

do a sinergia entre ambas.

Neste último ponto, um dos sinais 

positivos dado pelo governo é o do 

trabalho conjunto entre  MCTIC e o 

Ministério da Economia quando o 

tema é inovação, como se constata 

na conversa com Nazareth e Alvim, 

nas próximas páginas. Especialmen-

te nos temas relacionados à manufa-

tura avançada e os potenciais pre-

sentes na economia digital – como o 

desenvolvimento de startups – cujo 

horizonte de implicações, ressalta 

Arbix, ainda é difícil de traçar com 

precisão. “Os sinais que vêm che-

gando, principalmente para o im-

pacto no mercado de trabalho, não 

são bonitos, e reforçam o alerta de 

que não podemos ficar pendentes 

apenas da reforma da Previdência 

achando que isso resolverá nossos 

problemas, pois o mundo não para e 

está evoluindo para uma direção na 

qual avançamos pouco, ampliando 

nossa distância”, diz. Arbix, entre-

tanto, recusa fechar seu diagnóstico 

com tom catastrofista. “Há poten-

cialidade de sobra, mas precisamos 

atacar pontos estruturais que são 

chave”, afirma. “Para começar, é 

contrasenso achar que se pode fazer 

mudança estrutural no país sem a 

contribuição das universidades”, 

diz. “Também precisamos eliminar o 

excesso de proteção que não estimu-

la a renovação nas empresas, e esti-

mular o mercado de venture capital 

para oxigenar a economia. Veja, re-

latórios apontam que o Brasil já lan-

çou seis ou oito unicórnios (startups 

que alcançaram US$ 1 bilhão em fa-

turamento). Para um país com a eco-

nomia estagnada, entrar no mapa 

mundial de unicórnios é um forte si-

nal de vitalidade, de  capacidade de 

mobilização da juventude”, diz. “Te-

mos pontos de apoio para, dando as 

condições necessárias, levar a econo-

mia a reagir”, conclui. 

Evolução dos dispêndios do governo federal em ciência e
tecnologia aplicados pelo MCTIC
em R$ milhões correntes

1.255,6

1.613,4

1.514,1

2.000,9

2.228,6

2.690,5

3.193,1

3.645,8

4.396,8
5.251,8

6.445,4

5.985,2

6.640,2

9.471,9

7.099,8

7.035,4

5.849,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: Siafi .

Maior engajamento 

na economia global, 

que inclui não apenas 

fluxos comerciais mas de 

investimento e de pessoas, 

também é chave para uma 

economia inovadora
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Conjuntura Econômica – Como a 

inovação está inserida na agenda 

do Ministério da Economia?

Na subsecretaria temos quatro frentes 
de trabalho. A primeira é a relacionada 
à inovação incremental, cuja linha de 
ação se concentra no Brasil Mais Pro-
dutivo, que já treinou 3 mil indústrias 
em manufatura enxuta. Nosso desafio 
é ampliar esse programa para chegar 
a 300 mil atendimentos nos próximos 
quatro anos, em que serão oferecidos 
treinamentos não só em manufatura 
enxuta, como em capacidade de ges-
tão e em digitalização e conectividade 
– neste último caso, com o objetivo de 
atender 20 mil empresas. Para isso, es-
tamos coordenando iniciativas junto à 
ABDI, ao Sebrae e ao Senai, para ga-
rantir ações complementares divididas 
entre uma plataforma digital de conte-
údo e consultorias presenciais. 

Nosso segundo eixo se refere à eco-
nomia digital e à Indústria 4.0, em que 
se destaca a formação da Câmara Bra-
sileira da Indústria 4.0, conjuntamente 
com o MCTIC.  A Câmara conta com 
quatro grupos de trabalho – PD&I, 
recursos humanos, cadeias produti-
vas/cadeias globais de valor e relações 
de trabalho – que discutem a constru-
ção de novas ações de apoio junto ao 
setor privado. Já o terceiro eixo trata 
das inovações de ponta, disruptivas. 

Neste âmbito, temos várias iniciativas 
na pauta, que vão do aperfeiçoamento 
normativo e de gestão organizacional 
do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) a gerir demandas por 
melhorias regulatórias no setor e esti-
mular o uso de ferramentas de apoio 
já existentes.

Poderia citar exemplos?

A própria Lei de Inovação (uma das 
nove leis alteradas no Marco Legal de 
Ciência Tecnologia e Inovação) trouxe 
importantes instrumentos que precisa-
mos trabalhar junto ao setor privado e 
ao governo. Um deles é o bônus tecno-
lógico, que é uma subvenção econô-
mica para micro e pequenas empresas. 
O Estado aplica recursos diretamente 
no pagamento de serviços, transferên-
cias tecnológicas e compartilhamento 
de infraestrutura de pesquisa para que 
essas micro e pequenas desenvolvam 
seus projetos.

Outro instrumento que precisa ser 
estimulado é o das encomendas tecno-
lógicas (compras públicas de produtos 
ou serviços tecnológicos que envolvem 
risco no seu desenvolvimento e que 
ainda não estão disponíveis no merca-
do nacional), cuja regulação foi altera-
da no ano passado. Antes, esse desen-
volvimento só era pago se seu objetivo 
fosse atingido, o que não fazia sentido, 

pois investimentos tecnológicos têm 
alta chance de dar errado. Então é pre-
ciso estabelecer marcos intermediários, 
para que a empresa seja remunerada 
conforme os avanços que conquista. A 
nova regulamentação também trouxe 
a possiblidade de o produto ou serviço 
desenvolvido ser comprado com dis-
pensa de licitação, o que foi um grande 
avanço, dando segurança ao gestor. 

Qual o último eixo de atuação?

Esse é o do empreendedorismo ino-
vador e startups. Aqui, uma de nos-
sas principais preocupações é a de 
integrar os diversos programas de 
incentivo que hoje são desenvolvi-
dos por vários órgãos, como MC-
TIC, BNDES, Finep e Sebrae. Aqui 
no ministério temos dois, o Inovativa 
Brasil, junto com o Sebrae – que des-
de 2013 já acelerou 840 startups, de 
um total de 2 mil que participaram 
do programa; e o StartOut Brasil, de 
internacionalização desses negócios, 
junto ao Ministério de Relações Ex-
teriores, Apex, Sebrae e Anprotec. A 
ideia é criar um grupo para avaliação 
e coordenação desses instrumentos, 
para evitar duplicação e maximizar 
seus resultados. No final das contas, 
à startup não importa de onde vem o 
apoio, desde que ele chegue.  

Há preocupação com contingen-

ciamento de recursos que impeça 

a execução desses programas?

As restrições orçamentárias são leva-
das em consideração, mas nosso ob-
jetivo é dar continuidade a todas as 
políticas. Especialmente porque pro-
gramas como o Inovativa, que custa 
em torno de R$ 1,4 milhão por ano, 
é um bom exemplo de que já conta-
mos com políticas de alto impacto a 
custo baixo. (S.M.) 

Alto impacto 
a custo baixo 

Igor Nazareth 
Subsecretário de Inovação da Sec-

retaria Especial de Produtividade, 

Emprego e Competitividade (Sepec), 

do Ministério da EconomiaFo
to
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Marco legal 
para startups

Paulo Alvim
Secretário de Empreendedorismo 

e Inovação do Ministério de 

Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) Fo
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Conjuntura Econômica – Qual o 

objetivo do Marco Legal das Star-

tups, que está em consulta pública 

até 23 de junho?

Startup é um modelo de negócio di-
ferente, centrado a partir da solução 
a um problema específico, o que 
muitas vezes torna seu ciclo de vida 
curto. É diferente do conceito clás-
sico de empresa, e por isso é funda-
mental que também seja tratado de 
forma diferente. Quando começou o 
novo governo, decidimos, juntamen-
te com o Ministério da Economia, 
que era preciso acelerar esse proces-
so, pois fala-se de um universo de 20 
mil startups em todo o Brasil, entre 
as quais surgiram vários unicórnios, 
num movimento muito rápido. 

As discussões sobre esse marco 
envolveram mais de uma centena de 
representações públicas e privadas e 
focaram quatro aspectos. O primeiro 
foi melhorar o ambiente de negócios – 
ainda que haja medidas recentes muito 
significativas nesse sentido, como a MP 
da Liberdade Econômica, que facilita a 
formalização, bem como o Inova Sim-
ples (sancionado em abril, que agiliza 
a abertura e fechamento de startups e 
libera de tributação a comercialização 
experimental do produto ou serviço 
desenvolvido, até um limite de valor). 
É um monte de pequenos ganhos que 
agora queremos concentrar em inicia-
tivas que garantam segurança jurídica. 
O segundo aspecto é a facilitação de 
investimentos, pois hoje o investidor 
privado é tratado como se fosse in-
vestidor financeiro, quando se trata 
de um negócio que também envolve 
risco tecnológico e por isso demanda 
tratamento diferenciado. O terceiro 
se refere às relações de trabalho. Em 
geral startups incorporam profissio-
nais de forma diferente, muitas vezes 

sequer possuem uma equipe perma-
nente.  E aí é preciso regras que avan-
cem além do previsto na nova CLT e 
na Lei de Terceirização. Isso pode ser 
visto como precarização, mas não é. É 
a nova lógica das relações de trabalho, 
em um novo ambiente de negócios. E 
o quarto segmento são compras públi-
cas, pois o setor público pode ser mui-
to beneficiado com a contratação de 
soluções vindas de startups, mas hoje 
há limitações para registro e contrata-
ção dessas empresas.  

Até o final de maio, já tínhamos 
mais de 300 sugestões registradas 
dentro da consulta pública. Nossa 
expectativa é chegar no segundo se-
mestre com o texto pronto para vo-
tação no Congresso. Também não 
descartamos colocá-lo através de me-
dida provisória, mas isso ainda será 
discutido no âmbito do governo. 

As iniciativas de apoio à PD&I do 

Brasil estão concentradas na ofer-

ta de subsídios tributários. Da 

mesma forma que em outras ativi-

dades, o governo pretende revisar 

esses instrumentos? 

A Lei de Informática tem sido ques-
tionada nos últimos anos, e considero 
que no momento em que as TICs pas-
saram a ser a base para um novo pro-
cesso de economia digital, é preciso 

substituí-la. Essa lei cumpriu um papel 
fundamental ao estimular o desenvol-
vimento de competências científicas e 
tecnológicas, massa crítica, postos de 
trabalho qualificados. Isso tornou o 
país um dos poucos locais mundiais 
onde há competência técnica em TICs. 
Mas agora ela precisa ser ajustada, e 
junto com o Ministério da Economia 
estamos debruçados nessa tarefa. Não 
é fácil, mas temos alguns caminhos, 
como o conquistado com a Lei do 
Bem e principalmente com os ajustes 
no Marco Legal de Ciência Tecnologia 
e Inovação. Estamos falando de uma 
legislação que hoje beneficia em torno 
de 1,5 mil empresas, responsáveis por 
investimentos privados da ordem de 
R$ 10 bilhões – montante maior até 
do que o da Lei de Informática, e com 
impacto a posteriori. Buscamos inte-
ração com o setor produtivo para ga-
rantir que nesse processo não se gere 
insegurança jurídica. 

Repetirei aqui as palavras do mi-
nistro Marcos Pontes: temos uma 
base de conhecimento científico e tec-
nológico do país oriunda de 70 anos 
de investimento que precisa ser forta-
lecida e ampliada, para que esse es-
forço de produção de conhecimento 
se transforme em riqueza para o país 
e impacte positivamente na qualidade 
de vida da sociedade. (S.M.) 
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Quando a fonte de luz síncrotron do 
projeto Sirius entrar em operação, o 
Brasil se posicionará entre os poucos 
países no mundo capazes de respon-
der a problemas científicos complexos 
e produzir conhecimento de fronteira 
em qualquer área que demande uma 
pesquisa de materiais em nanoescala. 
Mas essa ambição de estar à frente, 
quando se trata de um país em desen-
volvimento e sob grave crise fiscal, co-
bra um preço de seus cientistas que vai 
além de sua expertise tecnológica. 

O projeto Sirius tem um investi-
mento total estimado em R$ 1,8 bi-
lhão, em valores de 2016. Antônio 
José Roque da Silva, diretor do Sirius 
e diretor geral do Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e Materiais 
(Cnpem), afirma que chegar a esse 

Ciência de ponta e o 
desafio do financiamento

valor – considerado competitivo para 
o padrão do projeto – só foi possível 
graças ao conhecimento acumulado 
desde 1987, quando o primeiro pro-
jeto de luz síncroton brasileiro – e da 
América Latina – passou a ser cons-
truído, batizado de UVX. “Começar 
sem tecnologia nenhuma há mais de 
30 anos para chegar hoje na frontei-
ra do conhecimento implica um custo 
de aprendizado difícil de quantificar”, 
diz Roque.

Para colocar a nova fonte de luz 
síncrotron para operar em 2020, tal 
como estimado, ainda falta um de-
sembolso de cerca de R$ 500 milhões, 
relativos principalmente à montagem 
de 13 estações de pesquisa – conheci-
das como linhas de luz – do total de 40 
que o projeto pode comportar. Para 
este ano, estavam aprovados na lei or-

çamentária R$ 255 milhões; entretan-
to, a autorização de empenho recebida 
pelo Sirius se limita a R$ 75 milhões. 
“São suficientes para mantermos nos-
sas atividades por agora, mas temos 
que ir trabalhando para desbloquear 
o restante e evitar que o cronograma 
seja afetado”, diz Roque.

Pressões financeiras não são no-
vidade para os gestores do projeto. 
Estão presentes desde 2012, quando 
se definiu que o Sirius abraçaria um 
projeto mais ambicioso que o inicial-
mente pensado em 2008 para contar 
com tecnologia de ponta – no caso, 
de 4a geração, que hoje só existe na 
Suécia. Inicialmente, a ideia foi ban-
cá-lo envolvendo um conjunto maior 
de atores, como Petrobras, BNDES e 
Fapesp, mas a complexidade de um 
acordo fez com que em 2014 o Minis-
tério de Ciência e Tecnologia decidis-
se abraçar o financiamento sozinho. 
“Nesse momento, o governo resolveu 
incluir o projeto no PAC, o que foi 
fundamental para avançarmos, pois 
tornou mais claro como seria a aloca-
ção de recursos”, diz o físico. 

Isso, entretanto, não foi suficiente 
para blindar o Sirius de contingencia-
mentos. O mais grave, conta Roque, 
foi em 2016, quando a verba do ano 
foi liberada apenas em dezembro – 
“graças ao resultado do programa de 
repatriação de recursos do exterior”, 
lembra – e, ainda assim, em valor me-
nor que o necessário, pois já havia 
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sofrido corte na aprovação da lei or-
çamentária no Congresso para aquele 
ano, saindo de R$ 270 milhões para 
R$ 180 milhões. 

Para encaminhar as contratações 
para construção do Sirius, frente à 
falta de previsibilidade no desembol-
so de recursos, foi preciso desenvolver 
alternativas das mais variadas. Roque 
cita o caso da obra civil, de alto nível 
de especificidade – por exemplo, o 
prédio de 68 mil metros quadrados 
foi erguido sobre uma base de con-
creto de 14 metros de profundidade, 
para evitar instabilidades mecâni-
cas que comprometam a atividade 
do acelerador –, que custou R$ 510 
milhões. “Como somos uma orga-
nização social, a responsabilidade 
era inteira nossa. Como assinar um 
contrato desse montante sem a ga-
rantia do recurso?”, lembra. A saída 
encontrada foi dividir a obra em par-
tes – inicialmente em sete, que depois 
foram renegociadas para 13 –, condi-
cionando a liberação de cada etapa à 
garantia do respectivo recurso. 

Levando em conta o caráter prio-
ritário dado pelo atual governo para 
a conclusão da obra, a preocupação 
de Roque hoje se concentra no longo 
prazo, em formas de garantir a  sus-
tentabilidade da operação do proje-
to, cujo custo anual gira em torno de 
R$ 150 milhões, três vezes o valor 
do UVX quando estava em atividade 
plena. O cálculo feito pelo físico já 
inclui o funcionamento de cinco esta-
ções de pesquisa adicionais ao proje-
to inicial, que seriam contratadas por 
uma única companhia, com a qual o 
Sirius está em negociação avançada. 
Para Roque, dada a situação fiscal 
do país e a redução orçamentária 

do MCTIC verificada ao longo dos 
últimos anos, o ideal seria construir 
um modelo que ampliasse as fontes 
de financiamento mantendo as ca-
racterísticas de laboratório aberto 
que até hoje guiaram a atividade 
dentro do Cpnem. Ou seja, garantir 
pesquisas gratuitas a projetos sele-
cionados, desde que seus resultados 
sejam tornados públicos, cobrando 
apenas de pesquisas que envolvam 
propriedade, em geral desenvolvidas 
por empresas. “Uma possibilidade 
seria unir outros parceiros públicos, 
ministérios como o da Saúde, para 
financiar estudos setoriais”, diz, res-
saltando que essa seria uma forma de 
induzir o foco das pesquisas a prio-
ridades elencadas como estratégicas 
para o país. Outro modelo possível é 
a criação de fundos com a participa-
ção da iniciativa privada.

O que importa, defende o diretor 
do Sirius, é sustentar o projeto em 
alto padrão. “Se partirmos para um 
modelo de serviço, vendendo ‘tem-
po de feixe’ para pesquisa, daremos 
margem para se desvirtuar a capa-
cidade de um equipamento como 
este”, diz. “Temos um acelerador de 
primeira linha que não é feito para 
substituir análises simples de banca-
da, e sim para desafiar a comunida-
de científica brasileira a colaborar 
com pesquisas mundiais e pensar 
os problemas brasileiros”, diz. “Por 
exemplo, quais as espécies agrícolas 
resistentes a mudanças climáticas, ou 
qual será o destino de nossa pecuária 
se a fabricação de carne artificial se 
tornar realidade”, conclui, reforçan-
do que a competitividade de um país 
também tem que ser pensada no lon-
go prazo. (S.M.) 

Foto: Giancarlo Giannelli 

Desenvolvimento do Sirius (foto à esquerda) foi facilitado pela experiência 

reunida desde 1987, quando o Brasil iniciou a construção de sua primeira 

fonte de luz síncrotron, o UVX (onde pesquisadora trabalha, na foto acima), 

em processo gradual de desativação.   

Conhecimento acumulado
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Com a perda da já pouca velocidade 
registrada pela economia brasileira 
no começo deste ano, confirmada no 
final de maio pelo IBGE como pri-
meira retração trimestral da econo-
mia brasileira desde 2016, o país ra-
tifica sua dificuldade em recuperar-se 
da recessão finda em 2017 e aquece 
o debate sobre a fórmula para revi-
gorar a atividade. 

No V Seminário Anual de Políti-
ca Monetária, promovido em maio 
pelo FGV IBRE em parceria com o 
jornal Valor Econômico, no Rio de 
Janeiro, as análises se centraram 
nas possíveis contribuições que o 

canal monetário poderia dar para 
essa reativação. Entre os economis-
tas reunidos – todos com passagens 
prévias pelo Banco Central – um 
dos consensos foi sobre o baixo 
efeito que um corte da taxa básica 
de juros teria para dinamizar a eco-
nomia na atual conjuntura. O que 
não significou, entretanto, uma 
defesa unânime da manutenção da 
Selic nos atuais 6,5% ao longo de 
todo o ano. Nesse sentido, a po-
sição mais radical foi a de Sergio 
Werlang, da FGV EPGE, que defen-
deu uma redução imediata da taxa, 
por considerar desnecessária a ma-

nutenção de um aperto monetário 
frente à atual fraqueza da ativida-
de. “Desde fevereiro defendo esse 
corte, mesmo que sua eficácia seja 
baixa, pois se trata de uma econo-
mia em desaceleração”, afirmou, 
reforçando outra defesa sua já co-
nhecida, de que a situação fiscal 
do país não permite uma meta de 
inflação na casa dos 3%. “Temos 
que ter espaço para que fiscalmen-
te consigamos dar reajuste baixo 
para o funcionalismo e aumentar a 
arrecadação através de uma infla-
ção mais elevada do que em países 
similares ao nosso”, disse. 

Sem previdência,  
melhor a prudência 
Economistas reunidos em seminário discutem riscos e virtudes do 
uso da via monetária para estimular a atividade econômica

Solange Monteiro

Foto: Ícaro Jatobá

V SEMINÁRIO ANUAL
DE POLÍTICA MONETÁRIA

Encontros FGV IBRE Valor Econômico
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Na outra ponta desse espectro 
está José Julio Senna, chefe do Cen-
tro de Estudos Monetários do FGV 
IBRE. Sua posição – reiterada dias 
depois em encontro sobre perspec-
tivas econômicas para 2019 –, é de 
que o foco do Banco Central, neste 
momento, deve estar posto em con-
solidar a inflação em um patamar 
civilizado, com apoio a uma redu-
ção da meta de inflação para 2022, 
a ser definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, para 3,5%. Sen-
na também defende a supressão da 
banda, que atualmente permite um 
intervalo de variação de 1,5 ponto 
percentual para cima e para baixo. 
Com o foco concentrado na meta 
pura, Senna considera que seria 
mais fácil chegar à convergência 
das expectativas. “O que conse-
guiremos agora com uma redução 
de 0,25% ou 0,5% se a economia 
está estagnada há quatro décadas 
e nosso problema não é mais cícli-
co?”, questionou. “A ideia de que 
um corte ‘mal não vai fazer’ é ques-
tionável, pois o mercado poderá 
ter uma reação adversa e penalizar 
essa decisão via aumento das ex-
pectativas de inflação e de percep-
ção de risco”, defendeu. Eduardo 
Loyo, do BTG-Pactual, reforçou o 
argumento de Senna. “Se tem algo 
do qual nos arrependemos ao lon-
go da experiência com regimes de 
metas foi de quando o utilizamos 
com menos rigor do que o livro 
sugere, provocando um desloca-
mento de expectativas que reque-
reu juros nominais mais altos para 
correção”, disse. 

A prudência também marcou a 
análise de Affonso Celso Pastore, da 
AC Pastore & Associados. O econo-
mista reconheceu que, levando em 

conta uma expectativa de crescimen-
to do PIB próximo de 1% para este 
ano, com uma Selic a 6,5%, os mo-
delos colocariam a inflação rodando 
confortavelmente abaixo da meta, 
abrindo caminho para um corte. 
“Mas política monetária não é fei-
ta no vácuo, e precisamos observar 
outros tipos de efeito”, afirmou, ci-
tando a conjuntura global e, no nível 
doméstico, as incertezas oriundas do 
ambiente de reformas. No campo 
externo, Mario Mesquita, do Itaú-
Unibanco, ressaltou a estimativa de 
desaceleração da economia global 
este ano, puxada pelo ajustamento 
da política monetária americana, no 
comedimento chinês com medidas 
de estímulo à economia, dado o alto 
nível de alavancagem que o país já 
registra, e a guerra comercial entre 
ambas as potências econômicas. “Se 
formos olhar somente para 2019, a 
guerra comercial poderá ter um im-
pacto de 0,5% no PIB agregado de 
Estados Unidos, Europa e China”, 
afirmou, ressaltando que o impac-
to vale mesmo que as ameaças de 
aumento de tarifas não se materia-
lizem. “A mera incerteza sobre aces-
so a mercados e fornecedores, que é 
algo com que as empresas que ope-
ram nesses países não conviviam, já 
serve para segurar o investimento.” 
Para os países emergentes, Mesquita 
lembra que os efeitos estarão refle-
tidos na redução de preços de com-
modities, do fluxo de comércio in-
ternacional e do interesse por ativos 
dessas economias. 

Já no campo doméstico, a aten-
ção permanece no aumento do nível 
de incerteza provocado pelas tensões 
políticas em torno da agenda de re-
formas. Afonso Bevilaqua, da PUC-
Rio, afirmou que uma deterioração 

conjunta do cenário externo e das 
expectativas quanto à concretização 
da reforma da Previdência, entre ou-
tras estruturantes, poderia inclusive 
levar a uma postura mais restritiva 
do BC, com aumento da taxa básica 
de juros. Diferentemente de 2018, 
quando a preocupação dos analis-
tas em parte do ano foi de a inflação 
fechar abaixo do limite inferior da 
banda da meta, Bevilaqua ressaltou 
que em 2019 já não se trabalha mais 
com a mesma folga, e que choques 
semelhantes aos observados no ano 
passado agora poderiam pressio-
nar a inflação. “Além disso, no ano 
passado havia a expectativa de uma 
transição política e da promessa de 
que um novo governo abraçaria o 
compromisso com a sustentabilidade 
fiscal e a retomada do crescimento. 
Se agora houver ceticismo quanto a 
essa agenda, a política monetária 
terá mais dificuldade para conter 
a trajetória da inflação do que em 
2018”, afirmou, citando o risco de 
revival do debate em torno da domi-
nância fiscal. 

Por outro lado, o sucesso da re-
forma da Previdência, em que se 
conseguisse uma economia mais 
próxima do trilhão de reais em uma 
década, abriria margem para um re-
corte da Selic, na opinião de Pasto-
re. “Isso poderia representar um gás 
adicional para despertar o ‘espírito 
animal’ dos empresários e fazê-los 
investir”, afirmou. Mas só com a 
aprovação de medidas que sinali-
zem pela solvência fiscal do Estado. 
“Caso contrário, usar redução de 
taxa para aquecer a atividade eco-
nômica sem credibilidade suficiente 
não só se frustrará como medida de 
estímulo como virará desestímulo 
da política monetária”, concluiu. 
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Com contas comprometidas e bai-
xa capacidade de investir, boa parte 
dos estados brasileiros hoje depen-
de de apoio financeiro e reformas 
contundentes para reconstruir seu 
equilíbrio financeiro. Os caminhos 
para essa recuperação dependerão 
da disposição e da força política dos 
governos que este ano assumiram o 
timão em cada um desses entes, mas 
partem de alguns pontos comuns 
que foram debatidos em evento pro-
movido pelo FGV IBRE em parceria 
com o jornal Valor Econômico, dia 
6 de maio, em Brasília.

Uma das defesas consoantes 
entre os secretários de Fazenda 
presentes no encontro foi a impor-
tância da inclusão desses entes na 
reforma da Previdência do governo 

federal, item que já sofreu questio-
namentos na tramitação do texto 
no Congresso. Henrique Meirelles, 
secretário da Fazenda de São Pau-
lo, declarou no evento que a esti-
mativa de impacto dessa reforma 
para o estado – que está entre os 
quatro com nível de endividamento 
mais alto – é de uma economia de 
R$ 55 bilhões em dez anos, sendo 
R$ 22 bilhões nos primeiros cinco 
anos. Na ocasião, o ex-ministro 
também ressaltou os planos do go-
verno de impulsionar uma agenda 
de concessões de infraestrutura, 
bem como de privatizações – que 
poderia incluir a empresa de sane-
amento do estado, Sabesp. Nelson 
Barbosa, pesquisador associado do 
FGV IBRE, ponderou que o fato de 

o projeto do governo federal con-
templar esses entes não o liberarão 
da tarefa de negociar mudanças em 
seus sistemas. “Inevitavelmente, 
será preciso passar pelas Assem-
bleias estaduais”, ressaltou o tam-
bém ex-ministro da Fazenda. 

Outro ponto, defendido no even-
to por Gustavo Barbosa e René 
Garcia, secretários da Fazenda de 
Minas Gerais e do Paraná, respecti-
vamente, foi o da necessidade de al-
terações na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), especialmente quanto 
a uma padronização de cálculos que 
mitigue maquiagens contábeis para 
esconder descumprimento do limite 
de gastos com pessoal em relação 
à Receita Corrente Líquida (RCL). 
Defesa reforçada por Manoel Pi-

Em busca de soluções
Secretários de Fazenda e especialistas se reúnem em 
Brasília para discutir saídas para a crise fiscal dos estados

Solange Monteiro

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

COMO RESOLVER
A CRISE DOS 
ESTADOS? 

Encontros FGV IBRE Valor Econômico
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res, pesquisador associado do FGV 
IBRE, que resume uma proposta de 
modernização da LRF em quatro 
pontos: que a uniformização dos 
critérios de mensuração das des-
pesas com pessoal inclua todos os 
itens cabíveis nesse quesito, como 
benefícios; definir que a limitação 
para o gasto com pessoal cresça 
apenas pela inflação no caso de o 
estado descumprir a regra, o que vi-
goraria por todo o período de des-
cumprimento; evitar incorporação 
de gratificações salariais no cálcu-
lo de benefícios previdenciários; e 
redução gradativa dos limites com 
gasto de pessoal previstos no atual 
texto de 60% para 50% da RCL, 
num horizonte de 20 anos. “No 
evento, concluiu-se que o limite de 
60% é mais amplo que o recomen-
dável, pois mesmo os estados que 
hoje o cumprem não estão isentos 
de dificuldades para manter suas 
contas em dia”, diz.

Os secretários também comen-
taram suas expectativas quanto ao 
apoio do governo federal através 
do Regime de Recuperação Fiscal 
(RRF) para os mais endividados 
– Rio Grande do Sul e Minas Ge-
rais, além do Rio de Janeiro, que já 
aderiu ao sistema – e pelo Plano de 
Equilíbrio Fiscal (PEF), voltado aos 
estados com nota C de crédito. No 
caso do RRF, Barbosa, de Minas, já 
havia declarado à Conjuntura Eco-
nômica na edição de maio que, para 
o estado, não há plano B. “Não há 
situação que nos permita sair de um 
déficit estrutural em torno de R$ 13 
bilhões por ano, fora restos a pagar 
de R$ 20 bilhões, que não seja a ade-
são ao RRF”, declarou, destacando 
que a suspensão de pagamento do 
serviço da dívida permitida pelo re-

gime nos três anos de vigência deve 
gerar um alívio de caixa de R$ 26 
bilhões para o estado.

Já o PEF, cujo projeto de lei foi 
entregue ao Congresso em maio, 
prevê garantia do Tesouro para ob-
tenção de crédito junto a bancos e 
organismos internacionais median-
te a elaboração de um plano de 
ajuste pelo estado que contenha ao 
menos três contrapartidas de uma 
lista de sete apresentadas pelo go-
verno. “O PEF deverá representar 
um fôlego de caixa necessário para 
esses entes realizarem as reformas 
estruturantes”, ressaltou Felipe Sal-
to, diretor-executivo da Instituição 
Fiscal Independente, do Senado. Os 
secretários reconheceram, entretan-
to, que o plano não é suficiente, por 
si só, para solucionar a crise fiscal. 
“Temos que lidar com um déficit 
de R$ 200 milhões ao mês, o que 
torna imprescindível uma ajuda que 
alivie o curto prazo enquanto tra-
balhamos o ajuste de médio/longo 
prazo”, disse Cristiane Alckmin 
Junqueira Schmidt, secretária de 

Fazenda de Goiás. Em entrevista 
à Conjuntura Econômica de abril, 
Cristiane declarou que no primeiro 
trimestre o estado já havia iniciado 
alguns ajustes, como corte de 30% 
nos cargos comissionados, revisão 
de contratos “nos quais identifica-
mos casos com sobrepreço de até 
200%”, além de revisão de R$ 1 
bilhão em benefícios fiscais. 

O apoio do governo federal não 
foi pleiteado apenas pelos repre-
sentantes dos estados com finanças 
mais comprometidas. No evento, 
Fernanda Pacobahyba, secretária 
da Fazenda do Ceará – estado que 
tem nota de crédito B, o que lhe 
permite ter garantias da União para 
créditos que representem de 4% a 
8% de sua RCL –, defendeu que 
os “bons alunos” no campo fiscal 
também mereciam alguma medida 
de estímulo. “Uma das alternativas 
poderia ser um alongamento da dí-
vida”, sugeriu. Em entrevista para 
esta edição (pág. 12), o secretário 
do Tesouro Mansueto Almeida de-
fendeu que os estados com nota A 
e B de crédito já têm espaço maior 
para tomar empréstimo, além de 
não terem de se submeter a nenhu-
ma exigência quanto a controle de 
pessoal. “Não temos nenhum poder 
sobre eles para impor obrigações ou 
medidas de ajuste, como privatizar 
ou vetar aumento real de salário”, 
afirmou. O secretário, entretanto, 
declarou a intenção do governo de 
sinalizar com algumas vantagens. 
“Por exemplo, em geral a conces-
são de crédito junto a organismos 
internacionais leva em torno de 13 
a 15 meses para acontecer. Estamos 
estudando a possibilidade de en-
curtar esse prazo para três a quatro 
meses”, disse. 

Uniformizar os critérios 

de mensuração das 

despesas com pessoal na 

Lei de Responsabilidade 

Fiscal foi uma das 

necessidades apontadas 

no seminário
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A retração do PIB em 0,2% no pri-
meiro trimestre do ano em relação 
ao trimestre anterior, divulgada no 
final de maio, foi o broche de um 
duro diagnóstico consolidado entre 
economistas de que não há caminho 
simples para se restabelecer a capa-
cidade de crescimento do país, tam-
pouco que passe ao largo de duros 
ajustes estruturais, começando pela 
reforma da Previdência.

Em encontro realizado em São 
Paulo uma semana antes do anúncio 
oficial do IBGE, pesquisadores do 
FGV IBRE traçaram esse cenário a 
partir das análises publicadas mensal-
mente no Boletim Macro IBRE. No 
evento, que faz parte da série de semi-
nários promovida pelo Instituto Bra-
sileiro de Economia em parceria com 

o jornal O Estado de S. Paulo, Silvia 
Matos, coordenadora do Boletim, 
ressaltou que eventos como o rompi-
mento da barragem da Vale em Bru-
madinho (MG) em janeiro – refletido 
em uma queda de 6,3% da indústria 
extrativa no primeiro trimestre em re-
lação ao anterior – e a crise argentina 
– que colaborou para a retração das 
exportações brasileiras em 1,9% no 
mesmo período – deverão representar 
um desconto de 0,2 ponto percentu-
al no PIB. Um impacto real, mas pe-
queno frente à grandeza das revisões 
para baixo da atividade para este 
ano. Um dos fatores ressaltados pela 
economista foi a perda de ritmo dos 
investimentos, que no ano passado 
registraram expansão de 2%, e pelas 
projeções do IBRE para este ano de-

verão crescer 1,4% – já descontado 
o efeito contábil da importação de 
plataformas de petróleo feita antes 
de 2019 (com a divulgação do PIB do 
primeiro trimestre, a projeção para o 
investimento foi revista para 1,2%). 
“O que recuperamos de investimento 
no período recessivo já perdemos, e 
não é possível pensar em crescimento 
sustentável sem investimento”, afir-
mou. A previsão do IBRE para o PIB 
também foi revista, para 1,2%.

Além da piora registrada nos ín-
dices de incerteza e de confiança 
tanto de empresários quanto de con-
sumidores, e da projeção do IBRE 
de manutenção do nível do desem-
prego em 12,1% no fim de 2019 – 
“com piora na composição devido 
ao aumento da informalidade, e o 

Desafio estrutural
Não há bala de prata para restabelecer o 
crescimento da atividade brasileira

Solange Monteiro

Foto: Werther Santana
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consequente efeito sobre a renda 
real, cuja evolução estimamos pior 
que no ano passado”, disse –, Silvia 
também destacou a piora do cenário 
internacional, com o acirramento do 
conflito entre os Estados Unidos e 
China e os dados de desaceleração 
do comércio mundial. “Perdemos 
uma janela de redução de risco para 
os emergentes entre o final do ano 
passado e o início deste, e agora 
essa tendência se reverteu sem que a 
aproveitássemos”, afirmou, indican-
do o ambiente doméstico de tensão 
política e aumento de incerteza, boa 
parte provocado pelas dúvidas em 
torno da tramitação da reforma da 
Previdência. Isso, lembrou a econo-
mista, refletiu-se no comportamento 
do câmbio, a começar por março, 
quando o real sofreu uma desvalo-
rização de 0,6%, enquanto variáveis 
como juros e preço de commodities 
apontavam para a possibilidade de 
valorização da moeda. “A nova des-
valorização observada em maio já 
soma elementos externos a esse qua-
dro, piorando as perspectivas”, dis-
se, apontando o risco de aumento do 
risco país, “o que levaria o câmbio a 
ficar acima dos R$ 4”. 

Crescimento frágil
José Júlio Senna, chefe do Centro de 
Estudos Monetários do FGV IBRE, 
ressaltou que, diferentemente da vul-
nerabilidade fruto de problemas com 
balanço de pagamentos ou endivi-
damento externo que acometeram o 
país no passado, hoje o ponto fraco 
do Brasil concentra-se efetivamente 
na baixa capacidade de crescer. “Se 
olharmos os últimos 40 anos da nossa 
história veremos que o ritmo médio 
anual do crescimento de PIB per ca-

pita foi de 0,9%. E, de 1980 para cá, 
o ritmo de crescimento médio da pro-
dutividade do trabalho foi de 0,4% 
ao ano, incompatível com a capaci-
dade de crescimento que precisamos 
alcançar”, declarou.  E essa dinâmica 
lenta, que só não pareceu tão ruim 
devido ao bônus demográfico, como 
lembrou Senna, foi acompanhada de 
uma taxa de crescimento do gasto 
primário sempre acima de 6%. 

Esses são dados que, para Silvia, 
reforçam o alerta de que a reforma da 
Previdência é capital, mas não resol-
verá sozinha todos os problemas que 
minam a atividade. “Temos também 
que focar no aumento de produtivi-
dade, somando frentes como melho-
ra no ambiente de negócios e refor-
mas no campo microeconômico”, 
citou. “Não há bala de prata. Preci-
samos combater todos os elementos 
que são entraves para o crescimento, 
como burocracia asfixiante, infraes-
trutura ruim, e endereçar ao mesmo 
tempo”, somou Senna. 

Consolidar esse caminho, para Sa-
muel Pessôa, pesquisador associado 

do FGV IBRE, depende de se conso-
lidarem instituições e regulações que 
promovam o equilíbrio entre retor-
nos individuais e sociais, numa refe-
rência ao pensamento do economis-
ta norte-americano Douglass North. 
“Cada economia vai achando seu 
caminho para isso, criando consen-
sos”, afirmou, defendendo que, no 
caso brasileiro, o maior desafio se 
concentra na habilidade de se admi-
nistrarem interesses principalmente 
de duas naturezas: o intergeracio-
nal, representado pela Previdência, e 
o de grupos de pressão corporativis-
tas. “Vimos que nos últimos quatro 
anos a capacidade de negociar nosso 
contrato social no Congresso ficou 
mais difícil, pois nossas instituições 
políticas do presidencialismo de co-
alizão demandam um bom gestor”, 
afirmou, defendendo a necessida-
de de o governo do presidente Jair 
Bolsonaro compreender essa lógica 
política para conseguir adesão à 
agenda de reformas e evitar a sepa-
ração das atuações de Executivo e 
Congresso – neste último caso, re-
ferida pelo jornalista do Estado de 
S. Paulo Celso Ming, moderador do 
evento, como o exercício de um par-
lamentarismo branco. Carlos Melo, 
cientista político do Insper convida-
do do seminário, ressaltou que essa 
divisão não deverá ser resolvida de 
forma simples – diagnóstico refle-
tido nas manifestações populares 
do último domingo de maio –, mas 
ressaltou a importância de que o 
governo corrija seu rumo em busca 
de consensos para a tramitação das 
reformas. “É preciso evitar o círculo 
vicioso em que a política atrapalha 
a economia, e a questão econômica 
pressione ainda mais o campo polí-
tico”, concluiu. 

“Não é possível pensar  

em crescimento 

sustentável sem 

investimento”, afirma  

Silvia Matos, 

coordenadora do Boletim 

Macro do FGV IBRE
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COMÉRCIO EXTERIOR

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

A guerra comercial entre os Es-
tados Unidos e a China engloba 
quatro investigações amparadas 
na legislação de comércio exte-
rior dos Estados Unidos. Três de-
las atingem outros países, além 
da China. Os avanços e recuos da 
guerra comercial com a China se 
referem a uma investigação sob a 
égide da Seção 301 que trata exclu-
sivamente da China a respeito dos 
direitos de propriedade intelectual. 
A guerra se reflete em retaliações 
comerciais, mas sua motivação 
está associada a tensões no campo 
da liderança tecnológica.

Antes de analisarmos o caso es-
pecífico da China, uma breve sínte-
se dos três casos é apresentada. Isso 
permite avaliar as reações nas dife-
rentes investigações.

As investigações, além China 
A primeira se refere a uma investi-
gação de cláusulas de salvaguardas 
(um setor/indústria que sofre danos 
como queda de emprego ou lucros 
por conta da entrada de importa-
ções, pode pedir medidas tempo-

Avanços e recuos na guerra 
comercial Estados Unidos e China  

jeans, por exemplo. China reta-
liou elevando tarifas em alumínio, 
frutas, nozes e outros produtos. A 
motivação dos EUA não é somen-
te a China, mas como lidar com a 
sua “capacidade excessiva de ofer-
ta de produtos siderúrgicos” num 
mundo onde existem outros ofer-
tantes com preços competitivos. O 
que os EUA desejam é um acordo 
de ordenamento de mercado entre 
os ofertantes e, nesse caso, há uma 
preocupação com a China, dada a 
sua capacidade de produção. Não 
há concordância entre os países, 
que a questão da “excessiva oferta” 
seja um problema mundial ou dos 
Estados Unidos. Foram retiradas as 
sobretaxas para o México e o Ca-
nadá, num movimento para a apro-
vação do novo texto do acordo de 
livre-comércio entre esses países e 
os Estados Unidos.

A quarta investigação alega ra-
zões de segurança nacional e trata 
do setor automotivo. Novamen-
te, o foco não é somente a China, 
mas principalmente as importa-
ções oriundas do México e Cana-
dá. Nesse caso, a renegociação do 

rárias de proteção) sobre painéis 
solares e máquinas de lavar. O go-
verno Trump impôs sobretaxas nas 
importações que incidem sobre pro-
dutos chineses, coreanos, tailande-
ses, mexicanos, entre outros. China 
e Coreia do Sul pediram abertura 
de solução de controvérsias na Or-
ganização Mundial do Comércio 
(OMC). Não tem sido motivo de 
um contencioso que gere escalada 
de retaliações.

A segunda acionou a Seção 232 
que trata de ameaças à segurança 
nacional para implementar medi-
das de proteção ao setor siderúr-
gico. A medida atingiu Canadá, 
União Europeia, México, África 
do Sul, Coreia do Sul, Austrália, 
Argentina, Brasil, Turquia, Índia, 
Rússia, China e outros países me-
nores (ver Conjuntura Econômica, 
novembro de 2018). Imposição de 
tarifas, cotas, isenção de medidas 
retaliatórias marcaram as idas e 
vindas dessa investigação. União 
Europeia retaliou com imposição 
de tarifas em produtos “ícones” 
estadunidenses, como bourbon uís-
que, motos Harley-Davidson, blue 
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questão para o embate China contra 
Estados Unidos?

Em agosto de 2017, foi aberta 
uma investigação pelo USTR (Uni-
ted States Trade Representative) 
para investigar se a legislação chi-
nesa e as suas práticas discrimina-
vam e prejudicavam os direitos de 
propriedade intelectual dos Esta-
dos Unidos. Por que não acionar a 
OMC? O mandato da OMC cobre 
temas de investimentos, proprieda-
de intelectual e serviços. A Seção 
301 é entendida não só pelo gover-
no como alguns estudiosos da po-
lítica comercial dos Estados Uni-
dos (Reciprocity and retaliation 
in U.S. Trade Policy, Thomas O. 
Bayard and Kimberly Ann Elliott, 
Peterson Institute for Internatio-
nal Economics, 1994) como um 
instrumento para assegurar os 
interesses dos Estados Unidos e o 
cumprimento das regras acordadas 
multilateralmente. A mensagem 
via Seção 301 seria mais eficaz 
que o mecanismo de solução de 
controvérsias na OMC. Essa con-
cepção da Seção 301 como medida 
de apoio para a “consolidação do 
sistema multilateral” não se sus-
tenta no cenário atual, onde os Es-
tados Unidos questionam o papel 
da OMC e os benefícios dos ins-
trumentos, como o mecanismo de 
solução de controvérsias da OMC. 

A abertura da investigação con-
tra a China é marcada por amea-
ças e recuos como mostra a linha 
do tempo no gráfico 1. Ameaças 
de retaliação pelos EUA são segui-
das de ameaças pela China. Entre 
abril de 2018 até a implementação 
das sobretaxas em julho de 2018, 
ambos os países anunciaram que 
estavam dispostos a ampliar o le-

acordo NAFTA (North American 
Free Trade Agreement), agora US-
CMA (US-Mexico-Canada Agree-
ment) atenderia aos pleitos da in-
dústria estadunidense. 

Conclusão: embora todas as 
investigações estejam no debate 
sobre a guerra comercial Estados 
Unidos e China, elas englobam 
outras motivações que integram a 
agenda da política comercial dos 
Estados Unidos.

A investigação da Seção 301 
e o protecionismo dos EUA
A Seção 301 foi introduzida em 
1974 e tratava do não cumprimen-
to pelos parceiros comerciais de 
acordos relativos ao comércio de 
mercadorias, ou seja, acordos no 
âmbito do GATT (Acordo Geral 
de Tarifas e Comércio). O GATT 
tinha uma instância, o mecanismo 
de solução de controvérsias para 
tratar desse tema, mas era moroso 
e a aplicação de sanções comerciais 
dependia da aprovação de todos os 
membros do GATT. Os EUA esta-
vam sujeitos às regras do GATT se 
quisessem impor sanções, mas a 
abertura de uma investigação sob 
a égide da Seção 301 era entendida 
como um “sinal” de possíveis obs-
táculos para operar no mercado 
dos EUA. 

A Seção 301 ampliou seu campo 
de cobertura nos anos de 1980. As 
dificuldades de avançar negociações 
no âmbito multilateral nos novos 
temas como investimentos, direitos 
de propriedade intelectual e servi-
ços na Rodada Uruguai do GATT 
(1986-1994) levou a uma ampliação 
do escopo da Seção 301 para os no-
vos temas. Qual a relevância dessa 

Gráfico 1 Linha do tempo da 
investigação Seção 301 
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as exportações brasileiras de soja 
em grão para a China aumentaram 
em 35%. Em setembro de 2018, os 
EUA impõem tarifas de 10% sobre 
US$ 200 bilhões de importações 
chinesas e a China de 10% sobre 
US$ 60 bilhões de importações es-
tadunidenses. Ao mesmo tempo os 
EUA anunciam que irão aumentar 
a tarifa para 25%, a partir de ja-
neiro de 2019. Os dois países nego-
ciaram uma trégua para o aumento 
das tarifas no encontro do G-20, 
em dezembro de 2018.

A trégua foi postergada até abril, 
mas no dia 10 de maio de 2019, os 
Estados Unidos decidiram elevar as 
tarifas para 25% em relação a pro-
dutos que somam US$ 200 bilhões 
das importações estadunidenses da 
China. A China anuncia retaliação a 
partir de primeiro de junho em rela-
ção a US$ 60 bilhões de importações 
oriundas dos Estados Unidos.

No campo das retaliações, os 
Estados Unidos possuem maior po-
der de “fogo”. No ano de 2018, os 

EUA importaram US$ 540 milhões 
de produtos chineses e importaram 
US$ 120 bilhões (gráfico 2). Medi-
das de imposição de tarifas preju-
dicam mais a China, dado o valor 
das suas exportações para os EUA. 
Não obstante, se forem conside-
radas as empresas estadunidenses 
que utilizam bens intermediários 
importados da China e bens finais, 
o aumento dos preços nos bens im-
portados chineses prejudica os se-
tores dos EUA.  

As medidas de elevações das 
tarifas de importações dos EUA 
em relação aos produtos chineses 
fazem com que o protecionismo 
estadunidense atual seja maior do 
que no período em que os países 
não tinham relações de comércio 
“normais”. Como mostra o grá-
fico 3, após o início do processo 
de abertura do mercado chinês, 
em 1979, e com relações bilaterais 
com os Estados Unidos ainda não 
normalizadas, o pico do percentual 
de importações sujeitas a medidas 

que de medidas de retaliação. As 
sobretaxas da China sobre impor-
tações dos Estados Unidos em pro-
dutos agrícolas levaram à oferta de 
subsídios para compensar a perda 
de mercados na China. O Brasil, 
por exemplo, foi beneficiado com 
as sobretaxas incidentes nas ex-
portações estadunidenses de soja 
para a China. Entre 2017 e 2018, 
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Fonte: https://piie.com/system/files/documents/trump-trade-
war-timeline.pdf.

Gráfico 2 Balança comercial EUA-China em US$ bilhões

Fonte: www.census.gov.
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especiais de importações foi em 
1986, no valor de 31%. Após o iní-
cio das negociações para a entrada 
da China na OMC e sua aceitação 
como membro da instituição, o 
percentual de cobertura caiu. As 
medidas de retaliação fizeram que 
esse percentual passasse de 8,1% 
para 50,6% entre 2017 e 2018. Es-
timativas de Bown indicam que se 
o governo Trump decidir avançar 
nas retaliações, conforme anun-
ciado, o grau de cobertura será de 
96%. Em adição, estimativas de 
Bown e outros (htpps://piie.com/
blogs /trade-investment-pol icy-
watch /trumps-2019-protection-
could-push-china-back-smoot-ha-
wlwy-tariff) indicam que a tarifa 
de importações incidente sobre 
produtos chineses passou de 3,1% 
para 18,3% entre 2017 e 10 de 
maio de 2019, podendo chegar a 
27,8%, caso o governo decida so-

bretaxar todas as importações chi-
nesas, conforme ameaçado.

Não há ganhadores em guerras 
comerciais. Consumidores perdem 
com o aumento de preços e os setores 
perdem com a sobretaxa de produtos 

presentes no intercâmbio de produtos 
ao longo das cadeias produtivas.

Além da guerra comercial
É reconhecido que a ascensão da 
China no comércio mundial, após 
a sua entrada na OMC em 2001, 
mudou a geografia do comércio 
mundial num espaço de tempo rela-
tivamente curto (gráfico 4). No ano 
de 2001, a China respondia por 
4,3% das exportações mundiais, 
em 2009 passou para 9,6% e o país 
se tornou o principal exportador 
mundial e, em 2017, o percentual 
foi de 12,8%. Não há histórico de 
uma ascensão dessa magnitude no 
período de 9 anos. 

A ascensão da China deriva de 
seu aumento nas exportações com 
seus principais parceiros. Nos Esta-
dos Unidos, a participação da China 
nas importações do país passou de 

Fonte: Dados de Chad P. Bown, 2019, The 2018 US-China Trade Conflict After 40 Years of Special Protection (PIIE Working Paper 19-7). https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/.
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9% para 21,2% entre 2001 e 2018 
e nas exportações estadunidenses, 
a participação da China passou de 
2,6% para 7,2% (gráfico 5). A di-
ferença nesses percentuais se reflete 
no déficit dos EUA com a China. Em 
2018, o déficit da balança comercial 
global dos Estados Unidos foi de 
US$ 879 bilhões e com a China de 
US$ 419 bilhões.

No entanto, ao privilegiar as 
sanções comerciais relacionadas à 
Seção 301, os Estados Unidos si-
nalizam que sua agenda prioritária 
com a China se refere ao tema da 
propriedade intelectual e tecnolo-
gia. Num primeiro momento, po-
deria ser interpretado como uma 
insatisfação dos Estados Unidos 
com o não cumprimento dos direi-
tos de propriedade intelectual. A 
alegação que as empresas estadu-
nidenses são obrigadas a transferir 

tecnologia para a China subesti-
ma a capacidade das empresas de 
avaliarem os custos e benefícios de 
operarem no território chinês. Po-
dem reclamar depois, pois encon-
tram amparo legal na Seção 301, 
mas nada as obriga a operarem no 
mercado chinês.

As restrições para operações 
da Hauwei, a maior fornecedora 
mundial de infraestrutura para sis-
temas de telecomunicações, como 
a proibição de vendas de bens in-
termediários por empresas dos 
Estados Unidos para a empresa 
chinesa, além de alegações de es-
pionagem confirmam o que muitos 
analistas de relações internacio-
nais e de economia política ressal-
tam: o contencioso Estados Unidos 
e China não é apenas uma questão 
comercial. Para parte do eleitora-
do de Trump, a guerra comercial 

responde a alegações que perdas de 
emprego em alguns setores se de-
vem à concorrência desleal chinesa 
e aos investimentos estadunidenses 
na China. No entanto, a respos-
ta Trump se insere no contexto 
das mudanças na configuração do 
poder econômico e do comércio 
mundial. Liderança tecnológica se 
traduz na detenção dos padrões, 
normas e certificados da produção 
e dos fluxos de comércio. Esse é 
o tema central da disputa entre a 
China e os Estados Unidos.

Disputas sobre padrões tecno-
lógicos sempre ocorrem como a 
produção de vídeos com tecnologia 
Betamax ou VHS, que ocorreu na 
década de 1990. A diferença agora 
é que os padrões de regulação di-
ferem, os Estados Unidos são uma 
economia de mercado e a China, 
uma economia socialista de merca-

Fonte: www.wto.org.
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do, segundo o seu governo. Nesse 
contexto, os Estados Unidos têm 
“dificuldades” de discernir o que 
são atividades empresariais e a in-
fluência e/ou o apoio do Estado. O 
que se discute é a forma de condu-
ção das políticas chinesas, onde a 
participação do Estado está presen-
te na concessão de subsídios e fun-
dos de financiamento. 

A forma de atuação das políti-
cas difere. É reconhecido que o go-
verno dos Estados Unidos apoia e 
subsidia setores específicos de alta 
tecnologia através dos programas 
da indústria de defesa. O governo 
chinês através de suas empresas es-
tatais e seus fundos de investimen-
tos setoriais opera diretamente no 
apoio a programas voltados para os 
setores líderes tecnológicos. 

Como conciliar essas diferentes 
formas de atuação das políticas 
governamentais? Não é uma ques-
tão de “disciplinar a China” sob os 
moldes de uma economia de mer-

cado. Ao entrar na OMC, a China 
aceita várias regras, mas sabe que 
há discordâncias quanto ao grau de 
flexibilidade e da autonomia das 
políticas nacionais. 

Chegar a um consenso entre os 
Estados Unidos e a China não é uma 
tarefa fácil quando está em jogo for-

O que se discute é a 

forma de condução das 

políticas chinesas, onde 

a participação do Estado 

está presente na concessão 

de subsídios e fundos de 

financiamento

mas distintas de governança. É um 
fato novo no cenário mundial. Esta-
dos Unidos e União Soviética, formas 
distintas de governança, e isolamen-
to. China e Estados Unidos: formas 
distintas de governança; laços de in-
terdependência nas cadeias produti-
vas; China não questiona ou ameaça 
a forma de governança dos Estados 
Unidos; e China considera que sua 
forma de planejar o seu crescimento 
é uma questão não negociável. 

Perspectivas?
As incertezas dominam os cenários 
futuros do contencioso entre a Chi-
na e os Estados Unidos. Será o teste 
da ideia que após o mundo bipolar 
(Estados Unidos contra União So-
viética), unipolar (anos 1990/2000) 
é possível criar uma ordem interna-
cional multipolar onde convivam 
diferentes valores e formas de go-
vernança. No momento, o cenário 
otimista parece pouco provável. 
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Gráfico 5 Participação (%) da China na balança comercial dos EUA
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