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Carta da Conjuntura
6 Um conceito que pode ajudar o ajuste fiscal

A atual crise econômica impulsionou a inflação 

e está provocando quedas dramáticas na 

arrecadação real e elevando o desemprego. Dessa 

forma, as enormes conquistas sociais desde o 

início da década passada estão ameaçadas. Se a 

crise fiscal não for equacionada, o retrocesso na 

inclusão pode atingir proporções assustadoras. 

Cumpre, portanto, restringir programas sociais, 

sem sacrificar o objetivo último de aprofundar a 

democracia e ampliar direitos. Evidentemente, não 

é uma equação fácil. 

Ponto de Vista
10 É possível sermos otimistas com o Brasil?

Para que a sociedade 

aceite as diversas 

reformas será infelizmente 

necessário que os efeitos 

sociais perversos da crise 

econômica se aprofundem 

ainda mais. Os enormes custos sociais parecem 

constituir o preço que a sociedade paga para 

conseguir construir o correto diagnóstico sobre os 

seus próprios problemas.

Entrevista
12 “A inflação pode ter mudado de patamar”

José Júlio Senna, chefe do Centro de 

Política Monetária da FGV/IBRE afirma que a 

necessidade de postergar a convergência da 

meta inflacionária para os 4,5% deverá resultar 

em uma mudança de patamar da inflação 

“para 8%, 8,5%”, e um consequente aumento 

de instabilidade. “A reunião de forças políticas 

em torno de reformas e de um ajuste fiscal 

verdadeiro é uma única chance que temos 

de fazer o regime de metas voltar a funcionar 

adequadamente.” 

Capa | Informalidade
24 Nem tão simples

O regime simplificado de 

tributação para pequenas 

empresas, Simples Nacional, 

pode ter seu teto ampliado 

para até R$ 14,4 milhões.  

O Projeto de Lei 

Complementar 125/2015 aguarda votação 

no Senado e gera um acalorado debate entre 

pesquisadores. Na FGV/IBRE, o PLC tem sido 

objeto de estudos e é destaque do livro Causas e 

consequências da informalidade no Brasil, que será 

lançado este mês. A preocupação dos especialistas 

quanto a essa expansão é de que, até agora, o 

Simples tem demonstrado pouco efeito quanto ao 

aumento da produtividade, chave para a retomada 

do crescimento brasileiro, gerando um benefício 

aquém de seu impacto fiscal. Como descrito na Carta 

da Conjuntura de fevereiro, ainda que a formalização 

de empresas pareça ser um objetivo inequívoco, não 

é panaceia e precisa estar atada a uma agenda mais 

ampla para impulsionar a produtividade 

ENERGIA
40  O futuro do setor sucroenergético

Em meio à enxurrada de notícias ruins que 

vêm afogando o ânimo do universo econômico 

brasileiro desde o começo de 2015, o setor 

sucroenergético vê chegar abril, mês no qual 

começa oficialmente a safra de açúcar e etanol 

do Centro-Sul do país – correspondente a cerca 

de 90% da safra total (a safra do Nordeste vai 

de novembro a abril) – com o ânimo renovado 

e com perspectivas, se não de retomada de 

investimentos, ao menos de continuidade 

de condições favoráveis às vendas e a uma 

recuperação econômico-financeira ainda 

embrionária, iniciada no mesmo 2015 que a 

maioria dos setores econômicos quer esquecer.
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Desde o final do recesso par-
lamentar, aguarda sua vez 
para ser votado no Senado o 
Projeto de Lei Complemen-

tar 125/2015, que, entre outros itens, reorganiza o méto-
do de definição do imposto a ser recolhido por pequenas 
empresas optantes do Simples Nacional e dobra os limites 
de enquadramento no regime em 2017, de uma receita 
bruta anual de R$ 3,6 milhões para R$ 7,2 milhões, che-
gando a R$ 14,4 milhões no caso de indústrias, a partir 
de 2018. Já para o microempreendedor individual (MEI), 
o teto passa de R$ 60 mil para R$ 72 mil ao ano. Segun-
do a Receita Federal, a aprovação do projeto no Senado 
tal qual se encontra implicará um impacto na arrecada-
ção de R$ 12,7 bilhões em 2017 e de R$ 16,1 bilhões a 
partir de 2018 – números que são refutados pelo Sebrae.

Com a grave crise fiscal que o país atravessa, alguns 
especialistas acreditam que uma renúncia fiscal desse 
porte seria ainda mais desastrosa para as contas públi-
cas e teria baixo impacto no aumento da formalização 
e produtividade de pequenas empresas. 

Para estudar a fundo a questão, a FGV/IBRE está lan-
çando este mês o livro Causas e consequências da infor-

malidade no Brasil. A obra, organizada pelos pesquisa-

dores Fernando de Holanda Barbosa Filho e Fernando 
Veloso, do IBRE, com Gabriel Ulyssea, da PUC-Rio, bus-
ca refletir sobre dois temas bastante ambiciosos: o que 
leva a informalidade no Brasil a ser tão alta; e quais são 
as razões para isso e suas consequências para o país.

Passado o fantasma de um racionamento de energia, 
que permeou a vida dos brasileiros durante boa parte 
do ano passado, a necessidade de ampliar a participa-
ção de outras fontes de energia em nossa matriz energé-
tica pode dar uma nova injeção de ânimo à produção de 
etanol, com as usinas ingressando num novo patamar, 
transformando-se em unidades sucroenergéticas, impul-
sionadas pelos avanços tecnológicos que estão sendo 
implementados, desde a produção da cana-de-açúcar 
até a geração final de energia.

CORREÇÕES: A Nota do Editor da edição de fevereiro último trou-
xe uma incorreção. A nova Constituição brasileira foi promulgada 
em 1988. Por um erro de digitação foi grafado 1998. Pedimos des-
culpas pelo equívoco.
Na pág. 53 da edição de dezembro de 2015, na matéria “Teste de 
Resistência”, a referência correta da autoria da obra O Quinze é 
Rachel de Queiroz

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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CARTA DA CONJUNTURA

O desenvolvimento normal e espe-

rado das sociedades humanas, espe-

cialmente das democráticas, dá-se 

na direção da contínua expansão 

de direitos e de mecanismos que 

disseminem e aprofundem o bem-

estar da população. Evidentemente, 

este não é um processo monótono. 

Nas sociedades mais avançadas, é 

comum o revezamento entre gover-

nos cujo papel vai do baixo uso de 

políticas de transferência de direitos 

àqueles que se empenham em con-

ceder novos direitos a grupos sele-

cionados. Sem entrar no mérito das 

virtudes e dos defeitos de cada uma 

dessas visões, a verdade é que, uma 

vez estabelecidos, os novos direitos 

passam a se tornar parte integrante 

do conjunto de transferências legiti-

madas pela sociedade. A partir daí, 

a tentativa de remoção do benefício 

concedido passa a ser, politicamen-

te, uma tarefa hercúlea.1

É verdade que crises e rupturas 

socioeconômicas e políticas são às 

vezes acompanhadas por retrocessos 

sociais, mas nenhuma força política 

em sã consciência defende este tipo 

de recuo como uma bandeira a ser 

perseguida em si mesma. À esquerda 

e à direita, ajustes fiscais drásticos 

são sempre difíceis de vender ao elei-

torado – e, quando políticos fazem 

a defesa de correções desse tipo, a 

alegação é quase invariavelmente de 

que se trata de um sacrifício de cur-

to prazo que irá trazer benefícios e 

a volta, num segundo momento, do 

curso normal de expansão da pros-

peridade e do bem-estar social.

O Brasil vive hoje uma situação 

desse gênero, em meio àquela que 

talvez venha a ser a maior recessão 

da história econômica documentada. 

O cerne do problema é a crise fiscal, 

que colocou em rota de crescimen-

to explosivo a dívida pública. É um 

momento em que o acerto das contas 

públicas, ou pelo menos a expectati-

va de tê-las em ordem em um futuro 

próximo, impõe-se. Não importan-

do qual seja a estratégia delineada 

– mais ênfase no curto prazo, em 

reformas estruturais, ou um esforço 

duplo em ambas as dimensões.

Independentemente do compo-

nente de curtíssimo prazo, há uma 

agenda incontornável de controle 

de gastos permanentes. É até possí-

vel que, se este desafio de médio e 

longo prazo for atacado de forma 

firme e decisiva, a pressão por resul-

tados fiscais de curtíssimo prazo se 

amaine. Afinal, como é bem sabido, 

Luiz Guilherme Schymura

Doutor em Economia pela FGV/EPGE

Um conceito que pode 

ajudar o ajuste fiscal 
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da economia. Apesar do início difícil 

e conflituoso do segundo mandato 

da presidente Dilma Rousseff, esse 

diagnóstico norteou as ações da área 

econômica do governo. Em 2015, 

conseguiu-se aprovar mudanças res-

tritivas nas pensões por morte, no 

seguro-desemprego, no abono sala-

rial e no auxílio-doença. 

Entretanto, à medida que o país 

caminha para o terceiro ano seguido 

de déficit primário – e os prognósti-

cos para a evolução da dívida bruta 

chegam à cifra de 90% do PIB ao 

fim do segundo mandato da presi-

dente Dilma – fica claro que a parte 

dolorosa do ajuste apenas começou, 

e o mais duro ainda está por vir. O 

problema básico, porém, é o de de-

finir quem pagará a conta do ajuste 

fiscal. Embora todos entendam e 

concordem com a necessidade do 

acerto nas contas públicas, ninguém 

admite a ideia de arcar com os cus-

tos a ele associados.

há uma antecipação de tendências, 

permitindo que as notícias positivas 

no front fiscal deflagrem uma me-

lhora nas perspectivas da economia, 

e no ânimo dos investidores em par-

ticular. Porém, para que esse pro-

cesso virtuoso ocorra, é preciso que 

a implementação da solução estru-

tural seja crível. Diante da dificul-

dade política intrínseca a qualquer 

programa de controle e redução de 

gastos públicos, esta é uma tarefa 

de grande complexidade.

Mas é preciso começar, e o gover-

no tem buscado dar passos nessa di-

reção. Quando se fala em ajuste fis-

cal, a primeira reação da maior parte 

das pessoas é pensar nos cortes mais 

indolores e mais justificáveis, que 

são justamente aqueles ligados ao 

desperdício da máquina pública. In-

felizmente, há trabalhos, como o de 

Mansueto Almeida, indicando que a 

gordura aí é pouca, e não resolverá 

o problema das contas públicas bra-

sileiras. De acordo com os números 

atualizados até o final de 2015, 90% 

do crescimento de 4,3 pontos percen-

tuais (p.p.) do PIB da despesa primá-

ria do governo federal desde 1999 

vem de gastos sociais – Previdência 

do setor privado, programas sociais 

e custeio de educação e saúde. No 

mesmo período, os gastos com servi-

dores públicos recuaram 0,3 p.p. do 

PIB, e o custeio administrativo caiu 

0,36 p.p. do PIB.

Em função de sua evolução pas-

sada e de suas perspectivas futuras, 

parece claro que a despesa social é 

o cerne do problema fiscal. Assim, 

nada mais resta do que buscar ade-

quá-la ao funcionamento equilibrado 

Quando se fala em ajuste 

fiscal, a primeira reação 

é pensar nos cortes 

mais indolores e mais 

justificáveis, que são 

justamente aqueles ligados 

ao desperdício da máquina



CARTA DA CONJUNTURA

8  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  M a rço  2016

Um conceito para o  
ajuste fiscal 
No início desta Carta, foi menciona-

do que a evolução natural das socie-

dades se dá na direção da extensão de 

direitos, e não na sua supressão. Des-

de a redemocratização, o Brasil, um 

dos países mais desiguais do mundo, 

e com uma história de escravidão e 

injustiças, tem eleito governos de 

perfil social-democrata, numa clara 

demonstração de que a distribuição 

de renda e a inclusão social são prio-

ridades da sociedade na atual quadra 

histórica. Assim, qualquer ajuste das 

contas públicas que seja social e po-

liticamente viável tem de partir do 

pressuposto da busca da equidade e 

do atendimento à demanda dos mais 

carentes. Esta é uma possível base 

conceitual para definir quem pagará 

a conta da correção necessária.

Atender aos mais necessitados 

de forma consistente, duradoura e 

transformadora exige um Estado fi-

nanceiramente saudável, que contro-

le a corrosão inflacionária das trans-

ferências públicas e dos ganhos dos 

mais humildes no mercado de traba-

lho, e que disponha de recursos para 

bancar seus programas. A atual crise 

econômica impulsionou a inflação e 

está provocando quedas dramáticas 

na arrecadação real e elevando o de-

semprego. Dessa forma, as enormes 

conquistas sociais desde o início da 

década passada estão ameaçadas. Se 

a crise fiscal não for equacionada, o 

retrocesso na inclusão pode atingir 

proporções assustadoras.

Cumpre, portanto, restringir pro-

gramas sociais, sem sacrificar o obje-

tivo último de aprofundar a democra-

cia e ampliar direitos. Evidentemente, 

não é uma equação fácil. Mas uma 

possível saída é a de reforçar ainda 

mais o foco na equidade e na inclu-

são. Se é preciso controlar o cresci-

mento dos programas sociais, estes 

devem passar por um processo de 

depuração. Assim, caberia um apri-

moramento nas regras de elegibilida-

de para fazer jus aos benefícios ofere-

cidos pelos programas. Com isso, os 

direitos seriam preservados somente 

para aqueles que teriam as caracte-

rísticas essenciais para se tornarem 

beneficiários daqueles recursos. 

Esse é um princípio que pode ser 

estendido à revisão de uma gama 

ampla de gastos federais. Aliás, já 

foi um conceito orientador subja-

cente em mudanças (que poderiam 

ser aprofundadas) como a das pen-

sões por morte, quando se consta-

ta que um homem ou uma mulher 

jovem e em condições de trabalhar 

não precisam ser bancados pelos 

Qualquer ajuste das contas 

públicas que seja social e 

politicamente viável tem 

de partir do pressuposto 

da busca da equidade e do 

atendimento à demanda 

dos mais carentes
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contribuintes por todas as suas vi-

das após a morte do cônjuge. 

Naturalmente, um programa em 

que se estabelece a possibilidade de 

se aposentar precocemente é desejá-

vel. No entanto, em um momento de 

deterioração fiscal, pode não ser reco-

mendável. Por isso, a questão da idade 

mínima para a aposentadoria também 

pode ser tratada na ótica da equida-

de e da inclusão: o benefício deve ser 

concedido a quem já está numa faixa 

etária de perda de capacidade labora-

tiva, o que se choca com a constatação 

de que uma parcela expressiva da po-

pulação brasileira se aposenta antes de 

completar 60 anos. 

Da mesma forma, a renda dada a 

título de aposentadoria visa preser-

var o padrão de vida daqueles que, 

por motivos de idade ou invalidez, 

já não podem mais trabalhar. Assim, 

benefícios indexados a um índice 

confiável de inflação – específico 

para a terceira idade, por exemplo 

– cumprem plenamente o papel de 

manter o padrão de compra de quem 

se retirou do mercado de trabalho. Já 

o atual sistema de indexação do piso 

previdenciário ao salário mínimo 

promove distorções, pois desvirtua a 

função do salário mínimo como ins-

trumento de política pública para o 

mercado de trabalho.2

Outra área em que se aplica de 

forma evidente o conceito proposto 

é o ensino superior. A universidade 

pública gratuita é, sem dúvida, uma 

iniciativa positiva para estimular a 

população a estudar por mais tempo, 

e a se graduar. Diante da restrição 

fiscal, entretanto, é perfeitamente 

cabível questionar se alunos prove-

nientes das classes mais abastadas, 

que podem pagar pela universida-

de, deveriam ter acesso ao ensino 

superior gratuito. Evidentemente, 

a gratuidade significa recursos que 

são utilizados para este fim, quando 

poderiam estar sendo poupados ou 

empregados em outros programas 

e iniciativas do governo. Financiar 

o ensino superior das classes média 

e alta parece ser uma escolha pouco 

sensata num momento em que é pre-

ciso controlar o gasto. O Brasil, até 

por sua ampla grama de programas 

sociais, já tem tecnologia e bases de 

dados para inferir o status socioeco-

nômico de indivíduos. Por que não 

usar esta informação para cobrar 

contrapartidas dos universitários no 

sistema público que podem pagar?

Na verdade, o conceito de prio-

rizar os mais necessitados pode ser 

estendido a praticamente todo o le-

que de transferências previdenciárias 

e sociais que caracteriza o atual Es-

O atual sistema de 

indexação do piso 

previdenciário ao salário 

mínimo desvirtua a sua 

função como instrumento 

de política pública para o 

mercado de trabalho

tado de bem-estar social brasileiro. 

Pode também orientar uma revisão 

do custeio de educação e saúde e até 

as políticas de subsídios a indivíduos 

(como o Minha Casa Minha Vida) e 

empresas. Neste último caso, externa-

lidades tecnológicas que contri buam 

para o crescimento da economia ou 

externalidades sociais comprováveis 

deveriam ser um pré-requisito para o 

dispêndio de recursos púbicos num 

momento de apertar o cinto.

O importante, porém, mais do que 

cada caso particular de aplicação do 

princípio, é que o ajuste fiscal se ade-

que não só às recomendações técnicas, 

mas também aos anseios e ao senso de 

prioridades impostos por nossas insti-

tuições políticas. É preciso que todos 

os brasileiros entendam que a neces-

sária correção não corresponde a uma 

ruptura do processo democrático, mas 

sim a um ajuste de rumo.  

1Naturalmente, na maior parte dos casos – e 
sempre quando há transferência de renda –, 
os direitos auferidos por uns se tornam deve-
res impostos a outros. No entanto, enquanto o 
direito é material e, portanto, facilmente per-
ceptível por seus detentores, os deveres ad-
quiridos em função desses direitos concedidos 
são difusos, não sendo notados pela grande 
maioria das pessoas.

2No afã de achar uma “bala de prata”, muitos 
analistas têm apontado a reforma da Previ-
dência como a candidata natural a solucionar 
o problema fiscal brasileiro. Afinal, o gasto 
previdenciário foi responsável pela maior par-
cela do aumento da despesa primária (46% da 
elevação como proporção do PIB desde 1999, o 
que sobe para 80% caso outros programas de 
transferência sejam incluídos).

O texto é resultado de reflexões apresentadas 
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a 
pluralidade de visões expostas, o documento 
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa 
feita, pode não representar a opinião de parte, 
ou da maioria, dos que contribuíram para a con-
fecção deste artigo.
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O Brasil vive um impasse político 

gravíssimo, um nó cujo desatamento 

é fundamental para superar a atual 

crise econômica. Temos uma presi-

dente muito enfraquecida, que foi 

eleita com um discurso extremamen-

te enganador sobre o que acontece-

ria e como governaria no segundo 

mandato. Este problema de origem 

na sua reeleição minou a capacida-

de de Dilma Rousseff de encaminhar 

as soluções para os problemas que 

foram, em larga medida, criados no 

seu primeiro mandato.

Com o arrefecimento da primei-

ra leva das movimentações pelo 

impeachment, por meio de decisão 

do Supremo Tribunal Federal sobre 

o rito do processo e pelo restabe-

lecimento de algum grau de con-

trole do Executivo sobre o PMDB, 

criou-se uma percepção entre as 

classes empresariais e o mercado 

financeiro de que será preciso es-

perar quase três anos para que um 

novo governo inicie o processo de 

arrumação da casa. Será um lon-

go deserto a atravessar, antes de 

se chegar à terra prometida de um 

ajuste efetivo, embasado por von-

tade e capacidade política. Até lá, a 

economia vai piorar continuamen-

te, e cada dia será um pouco pior 

do que o anterior.

Recentemente, novas revelações 

de escândalos revigoraram em al-

guma medida a ideia do impedi-

mento (quando se escrevia esta co-

luna, ainda era cedo para avaliar 

em mais detalhe suas repercussões). 

Entretanto, mesmo supondo que a 

excruciante situação econômica 

seja abreviada pela interrupção do 

mandato da presidente, a partir do 

agravamento do escândalo com a 

prisão do marqueteiro João San-

tana, ou com as novas denúncias 

na reportada delação premiada do 

senador Delcídio Amaral, o alívio 

econômico deve ser momentâneo. 

Se o impedimento vier por estas 

vias, não será fruto da constru-

ção de base parlamentar e de um 

projeto alternativo, como o vice-

presidente Michel Temer tentou 

ensaiar com quase nenhum sucesso 

no segundo semestre de 2015. Será 

um impeachment em que o dia se-

guinte não estará combinado. Os 

problemas continuarão lá.

É bem sabido que a grande di-

ficuldade atual é a profunda cri-

se fiscal: o setor público não cabe 

dentro da economia. Para piorar 

a situação, a sociedade não parece 

ter consciência clara desse impasse. 

Nesta ótica, a Operação Lava Jato 

tem efeitos prejudiciais ao sugerir – 

e, de fato é assim que a população 

majoritariamente tem se manifesta-

É possível sermos 
otimistas com o Brasil?

Samuel Pessôa

Pesquisador associado da FGV/IBRE
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do – que nossos problemas fiscais 

resultam de haver muita corrupção. 

A percepção é de que o excesso de 

corrupção retira recursos do Estado 

e causa a crise fiscal.

Qualquer pessoa minimamente 

informada sobre o real problema das 

contas públicas brasileiras sabe que 

a questão é muito mais complica-

da. Somente com a Previdência, em 

todos os seus regimes, o país gasta 

12% do PIB, o que equivale a países 

que têm proporcionalmente o triplo 

de idosos do Brasil. 

As projeções são de que, no longo 

prazo, o gasto previdenciário nacio-

nal será de 20% do PIB, o dobro da 

atual média da OCDE. Os mesmos 

prognósticos sugerem que a despe-

sa previdenciária na OCDE não irá 

crescer nas próximas décadas: diver-

sas reformas foram aprovadas nos úl-

timos três anos, que serão suficientes 

para estabilizar este gasto em 10% 

do PIB. Em outras palavras, nossas 

regras previdenciárias indicam que, 

no longo prazo, gastaremos com 

Previdência o dobro do que dispen-

dem as economias majoritariamente 

ricas da OCDE!

Evidentemente, há uma extensa 

lista fiscal de revisão de direitos e 

privilégios – toda a agenda de de-

soneração e gasto tributário, por 

exemplo – para além da questão 

previdenciária. O problema é muito 

complexo e envolve toda a socieda-

de no que os economistas Marcos 

Lisboa e Zeina Latif têm chamado 

de “economia da meia-entrada”: a 

pletora de benefícios a grupos de 

interesse que envolve cada um dos 

brasileiros, e que vai desde a meia-

entrada para estudantes e a gra-

tuidade de transporte para idosos 

até o ensino superior gratuito para 

estudantes de classe média e alta e 

toda a parafernália de subsídios a 

empresas, aposentadorias integrais 

ou quase integrais para altos salá-

rios etc. A agenda fiscal é, em es-

sência, uma agenda de revisão das 

meias-entradas.

O fato de boa parte da população 

acreditar que os problemas resultam 

da corrupção impede a percepção 

e a construção de um diagnóstico 

correto por parte da sociedade e de 

suas lideranças políticas. É por este 

motivo que a coluna tem dúvidas 

e ceticismo com relação a um pos-

sível governo Temer. A impressão 

é de que nossa democracia requer 

algum grau de contratação junto à 

sociedade das reformas necessárias, 

para que seja possível aprová-las no 

Congresso Nacional. Dito de forma 

diferente, dificilmente um parla-

mento eleito em um processo elei-

toral no qual o tema das reformas 

não foi discutido terá mandato e 

disposição para fazê-las. 

Ou seja, para que a sociedade 

aceite as diversas reformas será in-

felizmente necessário que os efeitos 

sociais perversos da crise econômi-

ca se aprofundem ainda mais. Os 

enormes custos sociais parecem 

constituir o preço que a sociedade 

paga para conseguir construir o 

correto diagnóstico sobre os seus 

próprios problemas.

A dúvida é se pouco menos de 

três anos de agravamento da crise 

em seus aspectos sociais serão su-

ficientes para fazer com que a so-

ciedade se disponha a negociar um 

novo contrato social na próxima 

campanha eleitoral, pelo qual o Es-

tado volte a caber dentro da econo-

mia. O cenário pessimista, visto de 

hoje, é aquele em que, após pouco 

menos de três anos, em 2018, pas-

semos por um processo eleitoral 

anódino no qual a crise fiscal e ou-

tros problemas estruturais de nossa 

economia não sejam devidamente 

tratados. Se isto ocorrer, o novo 

ou a nova presidente não terá de-

legação para fazer as necessárias e 

profundas mudanças, e o Brasil pa-

tinará no mínimo por mais quatro 

anos no atoleiro dos países de renda 

média que param de convergir para 

o padrão do mundo avançado e re-

gridem. O buraco em que nos me-

temos terá se tornado maior – ou, 

para usar o termo recentemente em-

pregado pelo conhecido e admirado 

gestor de recursos Luis Stuhlberger, 

teremos caído no “alçapão”. 

Para que a sociedade 

aceite as diversas 

reformas, infelizmente 

será necessário que os 

efeitos sociais perversos 

da crise econômica se 

aprofundem ainda mais



ENTREVISTA

12  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  M a rço  2016

Conjuntura Econômica — O semi-

nário em comemoração aos seus 

70 anos coincide com um momento 

delicado para o Banco Central (BC) 

brasileiro. Como o senhor classifica 

a atual conjuntura?

O momento que vivemos é de grande 
dificuldade para os condutores da po-
lítica monetária. É uma situação deli-
cada. Na verdade, situação difícil não 
apenas para o BC mas também para 
qualquer um que se disponha a anali-
sar o quadro predominante. Existe es-
paço inclusive para certa confusão de 
natureza conceitual. Dado que o Brasil 
adota um regime de metas de inflação, 
regime este que envolve um objetivo 
numérico a ser atingido (4,5%, há vá-
rios anos), há quem avalie que a única 
tarefa do BC deveria ser calibrar sua 

O Banco Central brasileiro assiste hoje à resiliência da inflação acima da mar-

gem de tolerância do regime de metas com as mãos atadas por um grave qua-

dro recessivo, alto déficit fiscal e um ambiente político ruim. José Júlio Senna, 

que lidera os estudos em política monetária do IBRE, afirma que o resultado 

líquido da política econômica recente poderá ser uma mudança de patamar 

da inflação “para 8%, 8,5%”, e um consequente aumento de instabilidade. “A reu-

nião de forças políticas em torno de reformas e de um ajuste fiscal verdadeiro 

é uma única chance que temos de fazer o regime de metas voltar a funcionar 

adequadamente”, afirma a Conjuntura Econômica. O economista ampliará o de-

bate sobre os atuais desafios do Banco Central no seminário “Política Monetária 

no Brasil”, que acontecerá dia 18 de março, no Rio de Janeiro. O evento também 

marca a homenagem aos 70 anos de Senna e sua trajetória profissional, que 

inclui uma passagem como diretor do Banco Central, na década de 1980, e as 

atividades como professor e vice-diretor da FGV/EPGE. 

José Júlio Senna
Chefe do Centro de Estudos Monetários da FGV/IBRE

Foto: Valor

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“A inflação pode 
ter mudado de 
patamar”
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O senhor concorda que o afrouxa-

mento da política de juros a partir 

de 2011 contribuiu para o agrava-

mento do quadro?

A partir de 2011 houve uma certa 
agressividade na política de juros. O 
BC adotou uma estratégia de trazê-los 
para um patamar muito baixo, infe-
rior a 2% em termos reais. E isso sem 
dúvida concorreu para elevar o ritmo 
de crescimento dos preços. Na verda-
de, tal decisão fez parte de uma estra-
tégia mais ampla de política econômi-
ca, estratégia essa calcada numa visão 

incorreta do processo de crescimento. 
De modo geral, crescimento econômi-
co é um problema de oferta, e não de 
demanda. E o que se fez foi justamen-
te procurar promover a expansão da 
economia mediante aumento dos gas-
tos públicos, juros subsidiados para 
investimento, crédito para o consumo 
de bens duráveis, desonerações tri-
butárias de caráter discricionário etc. 
Ficamos presos a uma única ideia, a 

política para que a meta fosse cumpri-
da num horizonte razoável, ou seja, 
ao BC caberia apenas colocar os juros 
reais básicos num patamar suficiente-
mente elevado para gerar inflação de 
4,5% ao ano.

Essa forma de enxergar o problema 
me parece incorreta. Sob o regime de 
meta de inflação não existe um objeti-
vo exclusivo, mas sim uma hierarquia 
de objetivos. A prioridade é combater 
a inflação, mas não a qualquer custo. 
É preciso levar em conta o ritmo da 
atividade econômica, o grau de capa-
cidade ociosa da economia, o nível 
de desemprego. A própria história 
brasileira registra casos em que o BC 
optou por postergar o cumprimento 
da meta diante da percepção de que 
o quadro recessivo já era suficiente-
mente preocupante e seria agravado 
ainda mais caso se lançasse mão do 
expediente de forçar a convergência 
da inflação a curto prazo. Quando se 
chega a uma conclusão como essa, o 
mais indicado é definir uma meta ajus-
tada, a ser cumprida proximamente, 
deixando-se claro que o objetivo ori-
ginal não foi abandonado. Agindo-se 
dessa maneira a convergência para a 
meta inicial acontece de maneira gra-
dual, supostamente sem muito sacri-
fício em termos de atividade econô-
mica e emprego. Nas ocasiões em que 
o Brasil lançou mão desse expediente 
as coisas funcionaram a contento. Na 
realidade, da literatura especializada 
consta amplo reconhecimento de que 
nenhum praticante pleno do regime 
de meta de inflação tem entendimen-
to diferente. 

A meu ver, a grande encrenca do 
momento tem a ver com o fato de que 
o BC não se encontra em posição favo-
rável para seguir o caminho recomen-
dado, ou seja, adotar metas ajustadas.  

de, independentemente da posição da 
economia no ciclo econômico, procu-
rar turbinar a economia com estímu-
los de demanda. Não é disto que uma 
economia precisa para se desenvolver. 
Para isso o que se faz necessário é to-
mar medidas que estimulem a oferta, 
que elevem a disposição dos agentes 
econômicos para mobilizar recursos 
para fins produtivos. Nesse sentido, o 
governo precisa dar às empresas uma 
infraestrutura melhor, custos burocrá-
ticos menores. O sistema tributário, 
por exemplo, precisa ser amplamente 
reformado, simplificado. Quando você 
atua sobre mecanismos como esses, a 
oferta tende a se expandir. E ganhos 
expressivos de produtividade tendem 
a aparecer, especialmente quando se 
cuida também de melhorar a qualida-
de do capital humano. 

O resultado do conjunto de me-
didas adotadas recentemente (e não 
apenas da queda forçada dos juros) 
foi o assustador desequilíbrio das con-
tas públicas, que afeta a percepção 
de risco que se tem do Brasil. Os se-
guidos rebaixamentos nas avaliações 
de crédito do país são disso um bom 
exemplo. É óbvio que existem coisas 
sacramentadas em lei, até mesmo na 
Constituição, que agravam o quadro, 
na medida em que engessam (na ver-
dade, fazem crescer) os gastos gover-
namentais. O gasto público no Brasil 
cresce cerca de 0,4% do PIB ao ano, 
há mais de 25 anos. Muitos alegam 
que as determinações legais impedem 
a contenção das despesas governamen-
tais. Ora, mas se queremos realmente 
ter contas públicas mais equilibradas 
e um sistema tributário que provoque 
menos distorções e ineficiência produ-
tiva, precisamos enfrentar reformas 
que alterem o conteúdo das tais dispo-
sições legais. É difícil? Não há dúvida. 

A grande encrenca do 

momento tem a ver com 

o fato de que o BC não 

se encontra em posição 

favorável para seguir o 

caminho recomendado, ou 

seja, adotar metas ajustadas
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Diante disso, é difícil o BC se sentir 
à vontade para promover uma alta 
de juros. Difícil sentir-se à vontade 
até mesmo para se comprometer com 
metas ajustadas de inflação. 

Isto quer dizer então que o BC está 

de mãos amarradas?

Em linhas gerais, sim. Na verdade, 
hoje são três as restrições à ação do 
BC. A primeira é o já mencionado 
quadro recessivo. A segunda é de na-
tureza fiscal. Temos no Brasil um dé-
ficit nominal que como proporção do 

PIB está próximo de 10%. E uma con-
ta de juros particularmente alta. Gran-
de parte da aversão ao risco do Brasil 
hoje deriva da constatação de contas 
públicas desequilibradas. Quando se 
pensa em ajustar a taxa de juros, em 
qualquer lugar do mundo, de modo 
geral a preocupação fiscal não está na 
cabeça do banqueiro central. No Bra-
sil, entretanto, a percepção de risco, 
refletida, por exemplo, no CDS de 5 

Haverá resistência? Sem dúvida. Mas 
se queremos ter um país que gere mais 
riqueza, mais emprego, e onde a infla-
ção seja mais baixa, não há alternati-
va. Já ficou claro para todo o mundo 
que o velho caminho do aumento dos 
impostos está fechado. Rua sem saída. 
Resta, portanto, procurar corrigir o 
desequilíbrio fiscal por meio de corte 
de despesas. Enquanto isto não acon-
tecer, permanecerá excessivamente 
elevado o grau de incerteza que toma 
conta de empresários e consumidores, 
inibindo suas ações.

Talvez caiba acrescentar aqui uma 
observação sobre um dos mais graves 
erros de política econômica dos tem-
pos recentes. Refiro-me ao conjunto 
de estímulos que se deu ao endivida-
mento das famílias. Regras facilitado-
ras do crédito, redução discricionária 
de alíquotas de impostos incidentes 
sobre bens duráveis (automóveis em 
particular), discurso político enco-
rajador do endividamento familiar. 
Muitas famílias anteciparam as com-
pras de bens duráveis e se endivida-
ram mais do que o recomendável. 
Agora chegou a conta. A piora do 
quadro econômico e a ameaça de de-
semprego elevado fizeram as famílias 
se ajustarem. O consumo encolheu 
4,0% em 2015. Provavelmente have-
rá queda semelhante em 2016. Isto é 
inédito. Não me lembro de ter visto 
nada parecido em décadas. Em sínte-
se, talvez possamos dizer que vivemos 
um período de ressaca dos excessos 
de estímulo de demanda concedidos 
por vários anos. O quadro recessivo 
é fruto da baixa qualidade da políti-
ca econômica dos últimos tempos. E 
isso escapou ao controle do BC. Des-
de o começo da recessão, da primeira 
metade de 2014 até o final deste ano, 
é possível que o PIB encolha 8%. 

anos, chega a quase 500 pontos. Isto 
é algo que não cabe desconsiderar. Te-
nho perguntado a muitas pessoas do 
ramo sobre a reação do mercado caso 
o BC deixasse transparecer a ideia de 
subir a taxa básica em torno de 400 
pontos, levando a Selic para mais de 
18%. A resposta é quase unânime: a 
reação seria ruim, pois a decisão agra-
varia o desequilíbrio fiscal, num am-
biente já altamente recessivo. 

Além disso, há uma terceira restri-
ção, normalmente pouco considerada 
pelos economistas. Tem a ver com 
o ambiente que vivemos. Quando, 
numa determinada sociedade, a infla-
ção é baixinha, de 2% ou 3% ao ano, 
a autoridade monetária pilota os juros 
de forma tranquila. Mas no Brasil não 
navegamos em mar de almirante. A in-
flação não é baixa. Entre nós, reações 
adversas a um movimento de alta de 
juros costumam ser mais acentuadas 
do que em outros países, em particu-
lar porque os juros aqui já são muito 
altos. No mercado de crédito, há mui-
tas distorções, as taxas cobradas são 
absurdas. Por conseguinte, não é toda 
hora que faz sentido se engajar num 
ciclo de alta de taxa de juros. Você 
precisa ter um mínimo de aceitação 
por parte da sociedade para fazer isso. 
E não vale a pena gastar munição à 
toa, pois a longo prazo isso traz des-
crédito para o instrumento.  

Darei um exemplo. No ano passa-
do, quando Dilma foi eleita e sinali-
zou mudança no rumo de sua política, 
com a nomeação de Joaquim Levy 
para a Fazenda, os juros começaram 
a subir. O BC percebeu que aquele era 
o momento. Não estou dizendo que as 
pessoas estavam aplaudindo o aperto 
monetário. Mas havia ali uma certa 
aceitação. Tanto que funcionou du-
rante um tempo. E o mais importante: 

O resultado do conjunto 

de medidas adotadas 

recentemente foi o 

assustador desequilíbrio 

das contas públicas, que 

afeta a percepção de risco 

que se tem do Brasil
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Como afastar a ameaça que a infla-

ção alta traz ao regime de metas?

Um regime de metas funciona funda-
mentalmente para ancorar o sistema 
de preços. Se a meta é crível, se o BC 
é confiável, se a política econômi-
ca como um todo dá sustentação às 
ações da autoridade monetária, os 
agentes econômicos passam a ter uma 
base para reajustar preços e salários. 
Mas a meta precisa ser cumprida. 
Tenho um desconforto muito gran-
de com uma expressão que ganhou 
corpo por iniciativa dos nossos go-

vernantes, que é referir-se aos atuais 
4,5% como o “centro da meta”. Não 
existe centro de meta, existe meta. Se 
quero coordenar as expectativas, pre-
ciso que as pessoas entendam qual é 
a meta. Os governantes, entretanto, 
passaram a tratar a banda como a 
meta. Os 2,5% e 6,5% são limites da 
margem de tolerância. Mas, se quan-
do a inflação fica próxima de 6,5% o 
governo diz que cumpre a meta, olha 

produziu um bom resultado parcial. 
As expectativas de inflação para 2016 
recuaram até 5,4%, que foi o míni-
mo a que chegaram recentemente. De 
novo: jamais se festejará aperto de po-
lítica monetária. Mas há momentos 
em que existe um mínimo de aceitação 
daquela política. As pessoas percebem 
que a economia está aquecida, que a 
inflação está alta, que isso tem custo, 
e quando o BC vem com o remédio 
amargo, acaba havendo certo entendi-
mento de que não há outra saída.

Então o senhor reitera que não há 

espaço para aumento de juros hoje 

no Brasil?

No atual momento não cabe aumen-
to de juros. A inflação incomoda, 
mas não é só ela: a recessão também 
incomoda. E estamos em meio a uma 
crise política. Para que um ciclo de 
aperto monetário traga bons resul-
tados, é preciso que os agentes eco-
nômicos acreditem na persistência 
da política monetária. Além disso, 
não custa lembrar: o BC sozinho não 
conseguirá muita coisa. Diga-se de 
passagem, os juros reais estão longe 
de ser brincadeira, quase 7% ao ano. 
Há uma relação direta entre o cresci-
mento potencial de uma economia e 
os juros reais de equilíbrio, que ser-
vem de referência para o BC. Dado 
que o crescimento potencial enco-
lheu bastante, é bem provável que 
os juros reais de equilíbrio no Bra-
sil também tenham caído. Por con-
seguinte, quase 7% de juros reais é 
uma bela dose de aperto monetário. 
O problema é que, embora a política 
monetária esteja longe de ser frouxa, 
ela não resolverá o problema, pois o 
desequilíbrio fiscal é dramático, não 
se percebendo iniciativas que objeti-
vem corrigir o problema. 

a embaralhada que fica na cabeça das 
pessoas. Se levarmos em conta que 
nos últimos cinco, seis anos, a infla-
ção correu bem acima dos 4,5%, as 
pessoas passam a não esperar mais 
que aquela seja a meta e vão ajustan-
do suas expectativas para cima. 

Outro ponto importante tem a ver 
com a grande lição a ser tirada do 
período recente: nunca reprima pre-
ços. Porque a toda inflação reprimida 
corresponde uma inflação corretiva 
mais adiante. O governo brasileiro 
segurou preços do transporte urba-
no, da gasolina, das tarifas de energia 
elétrica, e mesmo assim a média da 
inflação foi alta. Mas uma hora a re-
alidade se impõe. E 2015 foi o ano do 
tarifaço, com alta de 18% dos preços 
administrados e com a inflação fe-
chando o ano em 10,7%. O proble-
ma dessa inflação corretiva é que os 
agentes econômicos veem o novo rit-
mo de crescimento dos preços como 
uma nova realidade, passam a enten-
der que isso é o que vale para frente. 
Uma demonstração disso é a Sonda-
gem do Consumidor da FGV/IBRE. 
Desde 2005, essa pesquisa apura o 
que as pessoas esperam para a infla-
ção nos 12 meses seguintes. Durante 
os últimos dois, três anos, até o come-
ço de 2015, a inflação esperada era 
de, em média, 7,1%. Com a alta de 
2015, os agentes econômicos come-
çaram a responder que previam um 
número parecido com a inflação que 
eles tinham visto para trás, uma ex-
pectativa conhecida como backward 
looking. A última sondagem, de fe-
vereiro, corrobora essa tendência. 
O resultado foi uma expectativa de 
inflação de 11,4%, alinhada com o 
reajuste do salário mínimo e princi-
palmente com a inflação observada 
em 2015, de 10,7%. Isso ganha uma 

No atual momento não 

cabe aumento de juros.  

A inflação incomoda, mas 

o problema é que não é 

só ela: a recessão também 

incomoda. E estamos em 

meio a uma crise política
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raiz muito profunda no processo de 
formação de expectativas. E vira um 
drama para o BC. Como fazer as 
pessoas acreditarem que a meta será 
cumprida? A autoridade está de mãos 
amarradas. O quadro recessivo é gra-
víssimo, o desequilíbrio fiscal é seri-
íssimo, e o ambiente político, muito 
ruim. A reunião de forças políticas 
em torno de reformas e de um ajuste 
fiscal verdadeiro é uma única chance 
que temos de fazer o regime de metas 
voltar a funcionar adequadamente. 

Como reposicionar a economia no 

caminho da convergência à meta 

para a inflação?

O que acontece é que viveremos mais 
tempo com uma expectativa de infla-
ção desancorada. E isto representa 
risco expressivo para o quadro in-
flacionário. Com o quadro recessivo 
que descrevi – em pouco mais de dois 
anos a renda nacional contrairá 8% 
–, somado a um desemprego médio 
que em 2016 poderá chegar perto de 
12% pela Pnad Contínua, seria para 
a inflação desabar. E por que não de-
sabará? Pensemos na inflação como 
sendo determinada pela influência de 
três fatores fundamentais: choques, 
como o de câmbio, que afetam o pre-
ço dos bens comercializáveis e a pró-
pria expectativa de inflação; o grau 
de desemprego, que quando elevado 
tende a trazer a inflação para baixo; e 
as expectativas de inflação. Em 2015 
tivemos um choque corretivo de pre-
ços. Em países com expectativa de in-
flação ancorada, esses choques repre-
sentam uma perturbação transitória 
da economia, dissipam-se em poucos 
meses, e a inflação volta à sua ten-
dência anterior. Mas quando isso não 
acontece, o choque faz a inflação mu-
dar de patamar. Temo que no Brasil 

ela esteja mudando de algo como 6% 
para 8%, 8,5%. É difícil ser mais pre-
ciso do que isso. Não estou dizendo 
que a inflação irá necessariamente ex-
plodir, mas que há uma possibilidade 
grande de a inflação ter mudado de 
patamar, de termos muita dificuldade 
de voltar para trás, apesar do quadro 
recessivo brutal. Ela pode ficar em 
um novo patamar por alguns anos? 
Pode. Pode ser de 8% por três anos 
seguidos? Pode. Só que a evidência 
internacional é muito clara: inflação, 
quanto mais alta, mais instável. 

Como avalia a desaceleração eco-

nômica observada nas economias 

desenvolvidas?

O mundo experimenta uma fase mui-
to estranha. Não acredito que exista 
economista que consiga ser preciso 
em sua explicação sobre o que está 
acontecendo. O fato concreto é que a 
economia mundial está crescendo me-
nos do que sua média histórica. Isso 
é particularmente verdade no tocante 

ao mundo desenvolvido. Existe uma 
hipótese, pela qual tenho grande sim-
patia, que é a da estagnação secular. 
Mas a gente sabe que ainda levará 
muitos anos para poder confirmar (ou 
não) sua validade. É uma hipótese que 
jamais seria contemplada seriamen-
te por economistas há alguns anos, 
porque crescimento baixo por muito 
tempo é entendido como problema de 
oferta, e não de demanda. De modo 
geral, determinada economia cresce 
pouco porque gera ganhos modestos 
de produtividade, tem menos capital 
físico para a sociedade trabalhar com 
ele, há escassez de mão de obra para 
empurrar a produção. No momento, 
porém, especula-se que o crescimento 
baixo possa ter relação com uma de-
ficiência crônica de demanda. Várias 
hipóteses justificariam essa tese. Uma 
delas é o aumento da desigualdade no 
mundo desenvolvido. À medida que a 
desigualdade piora, a renda e a rique-
za se concentram nas mãos das pes-
soas que têm menos disposição para 
gastar, travando o consumo. Outra 
hipótese envolve mudanças demográ-
ficas. Quando você tem a população 
crescendo em ritmo acentuado, mui-
tos se mobilizam para investir, pois 
será preciso mais geração de energia 
elétrica, mais moradias, mais infraes-
trutura de modo geral. Quando a po-
pulação começa a encolher, nada disso 
existe. Além disso, no mundo moder-
no, os avanços tecnológicos têm feito 
com que os empresários não precisem 
mobilizar grandes somas de recursos 
para investir. Basta comparar o capital 
aplicado numa Google, Facebook ou 
Instagram em comparação com uma 
General Motors, ou General Electric. 
Então, é um mundo em que o investi-
mento está contido de alguma manei-
ra. Mais recentemente, soma-se a isso 

O mundo experimenta 

uma fase muito estranha. 

Não acredito que exista 

economista que consiga 

ser preciso em sua 

explicação sobre o que 

está acontecendo
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a questão do petróleo. As empresas 
petrolíferas tendem a investir muito 
menos, na esteira da queda do preço, 
de cerca de 70% em um período pou-
co superior a um ano e meio. Isto é 
especialmente verdadeiro no caso dos 
EUA, onde se deu a fantástica revolu-
ção do xisto. Se eu for olhar o mundo 
desenvolvido, as taxas de investimento 
estão em franco declínio, e isso talvez 
explique a fase atual de crescimento 
modesto, ou estagnação. 

E sem demanda, não há inflação...

É verdade. A inflação está rodando 
abaixo da média histórica em todo o 
mundo desenvolvido. E os banqueiros 
centrais estão de queixo caído, sem 
saber exatamente o que fazer. Na fase 
aguda da crise financeira internacio-
nal, em 2008/09, eles foram hábeis, 
mereceram ser aplaudidos de pé pela 
resposta correta e imediata. Em pou-
co tempo, destravaram os mercados 
financeiros, botaram o crédito para 
funcionar. Mas os BCs têm falhado na 
etapa seguinte, de estimular a econo-
mia. O chamado afrouxamento quan-
titativo não está produzindo o efeito 
esperado. Eu na verdade não esperava 
uma boa reação, mas os banqueiros 
centrais, aparentemente, sim. Agora, 
com os novos choques sobre o sistema 
de preços, particularmente a queda 
do preço do petróleo, é natural que as 
expectativas de inflação cedam mais. 
E com isso os BCs passam a entender 
que não há espaço para subir juros. 

Como avalia a política dos juros ne-

gativos, recentemente adotada na 

zona do euro, no Japão e em alguns 

países da Europa, e que começa a 

ser discutida até mesmo nos EUA?

São mares nunca antes navegados. 
Para ter uma noção de como as coi-

sas funcionam, é preciso olhar para o 
passado, fazer exercícios estatísticos e 
econométricos em cima de dados con-
cretos. Mas isto não é possível, pois 
não há histórico de juros negativos 
em termos nominais. Tenho medo de 
que isso seja contraproducente. Vou 
dar um exemplo. Num excelente li-
vro sobre a China, Nicholas Lardy 
argumenta que a repressão financeira 
naquele país é fator inibidor do con-
sumo. Ou seja, quando os dirigentes 
chineses mantêm muito baixas as ta-
xas de juros para aplicações financei-

ras, a população se sente maltratada 
e, ao invés de consumir mais, con-
some menos. Tecnicamente, é uma 
situação em que, quando os juros mu-
dam de patamar, produzem um efei-
to renda e um efeito preço – que é de 
substituição. Como juros mais baixos 
me permitem acumular muito pouco 
para frente, chego à conclusão de que 
terei que poupar mais para chegar a 
uma certa meta de patrimônio. Para 

a China, aparentemente, haveria dis-
to uma boa evidência, embora não se 
deva esquecer que naquele país a rede 
de proteção social é bastante precária, 
fator que por si só estimula a poupan-
ça. Não é sensato descartar a hipótese 
de que também no mundo ociden-
tal os agentes econômicos prefiram 
poupar mais diante de juros baixos 
e principalmente negativos. De qual-
quer modo, não há evidência de que 
os BCs estejam conseguindo estimular 
o consumo com juros baixos. Agora, 
com juros negativos, pode ficar pior 
ainda. No Japão, último país a adotar 
a política de juros negativos, a reação 
inicial aparentemente foi bem ruim. 
Agora você paga ao governo para ele 
ficar com seu dinheiro. A situação 
econômica no mundo desenvolvido 
é complicada, não há entendimento 
perfeito do que esteja de fato acon-
tecendo. E tem a desaceleração da 
China que ajuda a complicar. Com os 
fenômenos mais recentes, incluindo a 
queda do preço do petróleo, caem as 
expectativas de inflação e a própria 
taxa de crescimento dos preços, o que 
leva os BCs a serem mais agressivos. O 
problema é que agindo assim acabam 
entrando em terreno pantanoso. Não 
estou nem um pouco otimista sobre o 
que os BCs podem fazer lá fora para 
turbinar o crescimento econômico.

Essa conjuntura internacional ajuda 

ou prejudica nossa recuperação?

Essa fraqueza do mundo desenvolvi-
do e as inflações baixinhas poderiam 
até dar certa esperança. Mas não vejo 
canal por meio do qual uma inflação 
mais baixa lá fora e um crescimento 
mais lento possam de fato nos ajudar. 
Afinal, nossos problemas são internos. 
Foram fabricados aqui dentro. Exigem 
soluções domésticas.  

A inflação está rodando 

abaixo da média histórica 

em todo o mundo 

desenvolvido. E os 

banqueiros centrais estão 

de queixo caído, sem saber 

exatamente o que fazer



18  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  M a rço  2016

MACROECONOMIA

O vírus neopopulista latino-ameri-

cano tem sua origem “num arreme-

do da opção marxista revolucioná-

ria” e se propagou em cinco países: 

Argentina, Brasil, Bolívia, Equador 

e Venezuela. As manifestações desta 

doença na economia são: 1) indisci-

plina macroeconômica; 2) desres-

peito ao funcionamento do sistema 

de preços; 3) inexistência de estra-

tégia de crescimento econômico. 

Na esfera política o vírus procu-

ra caminhos para se perpetuar no 

poder, seja permitindo a reeleição 

ilimitada ou arranjando prepostos 

para ocupar o cargo de presidente 

da República. Obviamente, para se 

perpetuar no poder, o neopopulis-

mo precisa de votos. O vírus ataca, 

então, os mais pobres tornando-os 

dependentes do governo. Quando 

ameaçados afirmam que os adver-

sários irão suspender os programas 

sociais. Com um bom marqueteiro 

infundem o medo e ganham os vo-

tos dos pobres coitados. O coro-

nel de antigamente foi substituído 

pelo neopopulista de plantão, que 

se tornou gigolô dos pobres para 

manter-se no poder.

Brasil, a Operação Lava Jato revela 

a cada semana a relação incestuo-

sa dos políticos da coalizão que 

suporta o neopopulismo com o as-

salto aos recursos da Petrobras. Na 

Venezuela a empresa de petróleo 

estatal, a PDVSA, tornou-se braço 

financeiro dos neopopulistas e a 

mesma foi sucateada.

O primeiro país da América Lati-

na que erradicou, temporariamente, 

o vírus neopopulista foi a Argentina, 

com a eleição do presidente Mau-

ricio Macri, por uma margem bem 

pequena. O tratamento das sequelas 

deixadas pelo vírus não é indolor. A 

reorganização das finanças públicas, 

destruída pelos neopopulistas como 

marca registrada, leva tempo pois 

requer corte de gastos e aumento de 

impostos. Desmontar a parafernália 

de mecanismos que interferem no 

funcionamento eficiente do sistema 

de preços provoca desconforto na 

população atingida, pois o custo pa-

ga-se agora enquanto os benefícios 

serão auferidos no futuro.

Na Bolívia, o referendo levado a 

cabo em fevereiro de 2016 rejeitou a 

proposta de uma nova reeleição do 

Uma outra característica dos ne-

opopulistas é uma distinção opaca 

entre o público e o privado. Na 

Argentina, a ex-presidente Cristina 

Kirchner teve aumento de patrimô-

nio incompatível com seus rendi-

mentos. Na Bolívia, afirma-se que 

o presidente Evo Morales favoreceu 

a empresa chinesa em que trabalha 

sua ex-namorada com contratos de 

quinhentos milhões de dólares. No 

O vírus neopopulista na América 
Latina: começo do fim?

Fernando de Holanda Barbosa

Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV/EPGE
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presidente Evo Morales. Como ele 

não é casado não pode fazer o que 

Nestor Kirchner fez na Argentina. 

É possível que ele opte pela solução 

do ex-presidente Lula, que escolheu 

a presidente Dilma para sucedê-lo. 

Quem vai ser a Dilma do Morales? 

Ou será que os bolivianos, analisan-

do a experiência brasileira, rejeita-

rão esse tipo de candidato?

Na Venezuela o vírus do populis-

mo causou um estrago tão grande que 

é difícil prever a saída da crise na qual 

estão metidos. O povo, mesmo aque-

les que viviam dos programas sociais 

do governo, acordou e finalmente 

percebeu que os neopopulistas têm 

apenas um projeto de poder e não um 

projeto de país. Querem mudança, 

mas encontram dificuldades pois os 

neopopulistas são como carrapatos, 

quando grudam não querem sair.

No Brasil, o governo neopopu-

lista conseguiu desorganizar as fi-

nanças públicas a tal ponto que já 

recebeu o selo de reprovação das 

três maiores agências de classifica-

ção de riscos, a Standard & Poor, a 

Fitch e a Moody’s. Os títulos públi-

cos emitidos pelo governo federal 

são considerados lixo (junk  bonds, 

em inglês). A economia brasilei-

ra encolheu em 2015 e continuará 

diminuindo em 2016. A previsão 

de queda nos dois anos é de 7%. 

O prognóstico para 2017 é de um 

crescimento medíocre de 0,5%. A 

credibilidade do governo é nenhu-

ma porque ninguém acredita em 

quem diz uma coisa e faz outra. 

Para onde vamos? Estamos apenas 

pagando os pecados do neopopulis-

mo e não vemos luz no fim do túnel. 

Quem sabe se a Lava Jato consegue 

ligar as pontas do quebra-cabeça e 

descobre os verdadeiros responsá-

veis por este escândalo. A conse-

quência seria, então, a solução do 

imbróglio político. 

Para se perpetuar no poder 

o neopopulismo precisa 

de votos. O coronel de 

antigamente foi substituído 

pelo neopopulista de 

plantão, que se tornou 

gigolô dos pobres

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

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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No artigo “A crise vista sob outro 

ângulo”, publicado na  Conjuntura 

Econômica em março de 2009, 

analiso a recessão de 2008 sob 

uma ótica inexplorada naquela 

época pelos observadores mun-

diais. O mencionado artigo aponta 

o processo de concentração social 

de renda nos Estados Unidos como 

raiz do cataclisma sofrido pela 

economia desse e de outros países. 

Pois bem, agora afirmo que o pa-

drão modesto da atual retomada 

do crescimento do PIB americano 

também provém da persistência 

de contrastes entre a evolução da 

renda nos diversos segmentos da 

sociedade local.

Em 2008, a extrema desregulação 

do sistema financeiro dos Estados 

Unidos ajudou a forjar uma euforia 

econômica cuja fragilidade mante-

ve-se desapercebida pela maioria 

absoluta do establishment local e 

internacional. No entanto, era ine-

vitável a implosão do mirabolante 

esquema de financiamento montado 

para insuflar o mercado imobiliário, 

pois sustentava-se no ascendente en-

lhor desempenho econômico entre 

os países mais avançados. Porém, 

seu crescimento poderia ser bas-

tante superior ao atual se políticas 

receptivas à equidade tivessem sido 

implementadas nos últimos sete 

anos. Tendo em vista que a pro-

pensão marginal a consumir dos 

grupos menos favorecidos é eleva-

da, o incremento acentuado de sua 

renda provocaria uma expansão 

do consumo total superior ao pre-

sentemente constatado, resultando 

em estímulos ao investimento e ao 

crescimento do PIB. Porém, os da-

dos mais recentes disponíveis de-

monstram que a discrepância social 

permanece insubmissa.

De acordo com o U.S. Census Bu-

reau, a iniquidade aumentou duran-

te a recuperação da economia regis-

trada nos anos recentes e, apesar do 

declínio do desemprego, analistas 

estimam que em 2015 manteve essa 

tendência. Entre 2008 e 2013 a ren-

da real dos 10% mais ricos cresceu 

em 10,6%, enquanto a dos 10% mais 

pobres declinou em 3,2%. Em 2007, 

12% dos habitantes do país viviam 

Equidade social e  
crescimento econômico

Marcello Averbug

Consultor em Washington e ex-economista do BNDES e do BID

dividamento de famílias cuja renda 

real encontrava-se estagnada ou de-

clinante. Assim, o gigantesco índice 

de inadimplência ocorrido desenca-

deou a crise bancária.

Hoje os Estados Unidos se or-

gulham do fato de usufruir do me-
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sob condição de pobreza, índice que 

subiu para 14,8% em 2014. 

Sob uma perspectiva de longo 

prazo, constata-se que o distancia-

mento entre os patamares de bem-

estar vem avançando desde os 

anos 80. Em 1982 o 1% mais rico 

da população recebia 10,8% da 

renda total, passando para 22,5% 

em 2012. Durante o mesmo perío-

do a renda dos 90% menos afor-

tunados retrocedeu de 64,0% para 

49,7% do total. 

Essencial para inferir o compor-

tamento da desigualdade, a compa-

ração mais recente entre as trajetó-

rias da produtividade da economia e 

do valor médio dos menores salários 

(60% da massa salarial) indica au-

mentos de 243,1% e 108,9%, res-

pectivamente, de 1970 a 2010. Isto 

é, aos trabalhadores de remunera-

ções inferiores coube quinhão insa-

tisfatório dos ganhos auferidos pelos 

incrementos de produtividade.

Segundo o U.S. Bureau of La-

bor Statistics, os contratos de tra-

balho referentes aos assalariados 

de menores remunerações contêm 

regras mais restritivas, danifi-

cando a qualidade de vida desses 

empregados. Comparando bene-

fícios desfrutados entre os 25% 

mais baixos e os 25% mais altos 

níveis de assalariados constata-se 

nítida desvantagem do primeiro 

grupo em termos de aposentado-

ria, férias, assistência médica pro-

porcionada pelos empregadores, 

licenças de saúde e de maternidade 

e remunerações extras (dividendos, 

bonificações etc.). Por outro lado, 

o enfraquecimento dos sindicatos 

provocou perda do poder de bar-

ganha dos assalariados  

Em paralelo ao processo concen-

trador, as camadas menos providas 

da população enfrentam fatores que 

conspiram contra sua mobilidade 

social, tais como: a) inexistência de 

um sistema gratuito e universal de 

seguridade social, incluindo atendi-

mento médico; b) elevado custo das 

universidades públicas dificultando 

o acesso dos jovens de menor poder 

aquisitivo; d) ausência de legislação 

que obrigue as empresas a liberar 

seus empregados para votar, quan-

do as eleições ocorrem em dia de se-

mana, afetando proporcionalmente 

mais os ocupantes de funções subal-

ternas, impedindo-os de influenciar 

o resultado eleitoral.

Além de ser modesta, a presente 

recuperação da economia america-

na é vulnerável a recaídas pois ca-

rece do alicerce que proporcionaria 

a ascensão financeira das classes 

média e baixa e, também, a expan-

são do atual nível de investimentos 

em setores envelhecidos. Em outras 

palavras: o alcance de prosperida-

de substancial e duradoura depen-

de do incremento no poder de com-

pra dos excluídos do top social e, 

também, da ampliação dos inves-

timentos no rejuvenescimento da 

infraestrutura do país, principal-

mente nas áreas de ferrovia, portos 

e transporte urbano.

Essa percepção, desprezada pela 

direita política cristalizada no Par-

tido Republicano, é, por incrível 

que pareça, compartilhada por ex-

pressivo segmento de empresários 

bilionários, entre os quais se desta-

cam Warrem Buffett, George Soros 

e Michael Bloomberg. Esses em-

presários compreendem que nada 

melhor para o capitalismo do que o 

impulso à demanda por bens e ser-

viços proveniente das classes média 

e menos privilegiadas. Evidente-

mente, sob a condição de que esse 

impulso seja lastreado pelo incre-

mento em suas rendas e não agrida  

sua capacidade de endividamento. 

Abordado no ambiente acadê-

mico, mas omitido pelas lideranças 

políticas, o vínculo entre desigual-

dade e recessão ainda não conquis-

tou o merecido status de alvo cru-

cial de mobilização da sociedade 

americana. Na  presente campanha 

eleitoral para a presidência do país 

o tema vem sendo mencionado de 

maneira inadequada. Até mesmo 

os candidatos mais à esquerda se 

referem ao combate à iniquidade 

como uma questão somente de jus-

tiça social e não de dinamismo do 

conjunto da economia. 

A recuperação da 

economia americana é 

vulnerável a recaídas, pois 

carece do alicerce que 

proporcionaria a ascensão 

financeira das classes 

média e baixa
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Desde o final do recesso parla-
mentar, aguarda sua vez para ser 
votado no Senado o Projeto de Lei 
Complementar 125/2015, que en-
tre outros itens reorganiza o méto-
do de definição do imposto a ser 
recolhido por pequenas empresas 
optantes do Simples Nacional e 
dobra os limites de enquadramento 
no regime em 2017, de uma recei-
ta bruta anual de R$ 3,6 milhões 
para R$ 7,2 milhões, chegando a 
R$ 14,4 milhões a partir de 2018. 
Já para o microempreendedor in-
dividual (MEI), o teto passa de  
R$ 60 mil para R$ 90 mil ao ano. 

Em setembro do ano passado, o 
projeto passou com unanimidade 

na Câmara dos Deputados, num 
sinal claro do apoio que esse seg-
mento em geral atrai. Não é trivial. 
Em todo o mundo, as pequenas 
empresas são consideradas um im-
portante motor do crescimento e, 
em certos casos, de inovação. Nos 
países da OCDE, por exemplo, ne-
gócios com até nove empregados 
representam 90% do total e 25% 
do emprego. No Brasil, as empresas 
enquadradas no Simples Nacional 
chegam a 5 milhões – no MEI, são 
outros 5,6 milhões – e arrecadaram 
R$ 69,5 bilhões em 2015. 

Caso o PLC seja aprovado, o 
Brasil ampliará ainda mais a distân-
cia que mantém de outras políticas 

Nem tão Simples
Ampliação do regime simplificado de tributação para pequenas empresas 
pode cobrar um preço mais alto do que seus potenciais benefícios à 
produtividade, ao emprego e ao combate à desigualdade no Brasil
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por exemplo, onde o teto da receita 
para enquadramento é maior que o 
nosso, correspondendo a R$ 17,52 
milhões, estipulou-se um limite 
para os benefícios tributários, de 
R$ 1,8 milhão”, exemplifica. 

Segundo a Receita Federal, a 
aprovação do projeto no Sena-
do tal qual se encontra implica-

de formalização quanto aos limites 
vigentes para fins de redução tribu-
tária. Dados de 2011 apontam, por 
exemplo, que na Colômbia esse 
teto é de US$ 60 mil; na Argentina, 
de US$ 48,7 a US$ 73,4 mil; e, nos 
Estados Unidos, de US$ 48,9 mil. 
Fernando Veloso, pesquisador da 
Economia Aplicada da FGV/IBRE, 
destaca que, diferentemente do mo-
delo brasileiro, em muitos países os 
benefícios dados aos pequenos ne-
gócios são muito mais concentra-
dos na redução da burocracia para 
facilitar a formalização do que no 
corte de impostos. “Na Espanha, 

rá um impacto na arrecadação de  
R$ 12,7 bilhões em 2017 e de  
R$ 16,1 bilhões a partir de 2018 
– números que são refutados pelo 
Sebrae. Fernando de Holanda Bar-
bosa Filho, também pesquisador 
do IBRE, alerta que, para aceitar 
uma renúncia tributária desse por-

Receita bruta em 12 meses – em R$
Anexo I

Comércio
Anexo II

Indústria
Anexo III
Serviços

Anexo IV  
Serv. especializados

Até 225.000,00 4,00% 4,50% 6,00% 13,05%

De 225.000,01 a 450.000,00 8,50% 8,00% 12,35% 16,75%

De 450.000,01 a 900.000,00 10,00% 9,75% 13,85% 17,50%

De 900.000,01 a 1.800.000,00 11,75% 12,25% 15,15% 18,50%

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 15,00% 14,50% 20,31% 21,31%

De 3.600.000,01 a 7.200.000,00 15,50% 11,00% 24,45% 20,75%

De 7.200.000,01 a 14.400.000,00 15,50% 21,75% 24,45% 23,50%

Proposta de novas tabelas para o Simples Nacional  

Fonte: Parecer 1142/2015 ao PLC 125/2015.
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te, o país deveria ter clara a relação 
custo-benefício que ela acarreta. 
“No Brasil, cristalizamos uma vi-
são errada de que formalizar e re-
duzir a carga tributária é um bem 
em si mesmo, sem importar o custo 
fiscal”, diz. Ele cita que já existem 
referências do baixo impacto dessa 
política no aumento da formaliza-
ção e da produtividade de peque-
nas empresas em vários países, in-
cluindo o Brasil, e que a expansão 
do regime poderá trazer resultados 
deletérios. “Em primeiro lugar, 
porque empresas pouco produti-
vas subsidiadas permanecem vivas, 
não abrem espaço para outras mais 
eficientes, derrubando a produtivi-
dade agregada da economia. Além 
disso, a expansão dos limites bene-
ficiará grupos que não necessitam 
desse tipo de apoio – uma empresa 
com receita de R$ 14 milhões não 
deve ser considerada pequena em 
nenhum lugar –, acomodando-os e 
afastando-os da adesão à reforma 
tributária mais ampla que tanto o 
país precisa”, diz. 

O diagnóstico é corroborado 
pela economista Joana Monteiro, 
professora da FGV/Ebape. “Vive-
mos num país extremamente buro-
crático, em que o custo de operar 
é absurdo. Iniciativas que visam 
desburocratizar e baratear valem 
a pena”, diz. “O que me preo-
cupa, no caso do Simples, é que 
seja um sistema de exceção, que 
gera um problema para quem está 
fora. Caso se amplie o Simples, 
aumenta-se o número de pessoas 
que estão operando num sistema 
paralelo que não é tão ruim, e se 
reduz a pressão para uma mudan-
ça mais sistematizada que benefi-
cie todos.”

A construção civil é um dos segmentos de pouca sensibilidade a políticas de 

estímulo à formalização a partir da redução do custo de operação como o 

Simples, segundo aponta estudo. 

Limite em US$
Múltiplo do PIB  

per capita

Argentina
48.760 (serviços) ou 
73.140 (comércio)

5,36 (serviços) ou 
8,05 (comércio)

Brasil 1.000.000 132,2

Canadá 121.400 2,8

Colômbia 60.136 9,7

Estados Unidos 48.000 1,0

México 148.624 15,9

Reino Unido 114.072 3,2

Diferentes limites de receita para regimes simplificados  
de tributação para micro e pequenas empresas

Dados para o Brasil consideram taxa de câmbio de R$ 3,60/US$ e PIB e População de 2014. Para demais países, dados 
referem-se a 2011. Fontes: Banco Interamericano de Desenvolvimento, Bacen e IBGE.



M a rço  2016  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  2 7 

CONJUNTURA INFORMALIDADE

Ponte para o crescimento
O Simples foi criado em 1996 
abrangendo seis impostos e outras 
contribuições federais em uma só 
taxa. Segundo a Secretaria da Re-
ceita Federal, em 1997 dois terços 
das empresas formais brasileiras ti-
nham aderido ao novo regime. Em 
2006, ele foi ampliado para incluir 
impostos estaduais e municipais, 
respectivamente, ICMS e ISS. Oito 
anos depois, em 2014, o Simples foi 
novamente revisado, passando a in-
corporar atividades de alguns pro-
fissionais regulamentados, como 
engenheiros, advogados, arquitetos 
e economistas. De 2012 a 2014, o 
sistema registrou uma taxa média 
de crescimento anual de 2,94% 
no número de empresas optantes, 
3,16% em funcionários, e 5,61% 
em receitas reais. 

Sergio Gustavo da Costa, um 
dos coordenadores de estudo da 
FGV Projetos que subsidiou a for-
mulação do PLC, define a propos-
ta como uma iniciativa boa, que 
chega em um momento fiscal ruim. 

Ele ressalta que o objetivo do PLC 
é melhorar a capacidade de cresci-
mento das empresas optantes pelo 
Simples, reduzindo as distorções 
presentes no regime atual que levam 
as empresas a se fragmentar para 
permanecer dentro das faixas mais 
baixas de tributação. “Nesse senti-
do, o foco da proposta não é de am-
pliação do sistema (ainda que isso 

tenda a acontecer), mas a melhor 
maneira de coordenar a migração 
da empresa para o regime de lucro 
presumido ou lucro real, de forma 
mais competitiva”, afirma. 

Para isso, o projeto revisa as 
faixas de faturamento do Simples 
buscando combater três problemas. 
O primeiro é o salto abrupto da 
carga tributária logo no início das 
mudanças de faixa de faturamento, 
principal fator que instiga os em-
presários a dividir seu negócio, per-
dendo o potencial ganho de escala. 
“Numa atividade comercial, por 
exemplo, a mudança da primeira fai-
xa de receita bruta anual 12 meses  
(de R$ 180 mil) para a segunda (de 
R$ 180 mil a R$ 360 mil) representa 
um aumento de carga total de 36,8% 
pelo atual sistema. A proposta do PL 
é de que a diferença tributária incida 
de forma progressiva, apenas na fa-
tia de receita que ultrapasse o novo 
limite definido, de R$ 225 mil a  
R$ 450 mil”, descreve.

O segundo é a progressão arit-
mética que rege a migração entre 

O que me preocupa é 

que, caso se amplie o 

Simples, se reduzirá a 

pressão para uma mudança 

mais sistematizada que 

beneficie todos 

Joana Monteiro

O custo da burocracia
Tempo despendido com obrigações tributárias acessórias – horas/ano

Fonte: FGV/IBRE com dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

405

1.025

2.600

291 261 239 175 243 334

792

Argentina Bolívia Brasil Chile China Colômbia EUA Índia México Venezuela
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as faixas de faturamento, o que faz 
com que o crescimento necessário 
para a mudança de faixa seja de-
crescente. “Da forma atual, uma 
empresa precisa dobrar seu fatura-
mento para chegar à segunda faixa 
de tributação, e crescer apenas cinco 
por cento quando já está no limite 
do sistema. Para mitigar isso, alte-
rou-se o modelo para um aumen-
to de progressão geométrica, com 
a redução do número de faixas de 
faturamento, de 20 para 7”, expli-
ca Luiz Gustavo Barbosa, da FGV 
Projetos. O terceiro é, novamente, 
o salto tributário que trava a saída 
das empresas do Simples para o lu-
cro presumido. Pelo sistema atual, 
o aumento de carga tributária nessa 
transição é de 54% para o comér-
cio, 40% para a indústria e 35% 
para o setor de serviços. 

Para Bernard Appy, diretor do 
Centro de Cidadania Fiscal, tais 
iniciativas não atacam a principal 
distorção gerada pelo Simples para 
garantir o apoio aos empreendedo-
res que mais necessitam, que é o fato 
de o regime trabalhar com base na 
tributação sobre faturamento. “As 
firmas menores tendem a concorrer 
diretamente com os negócios infor-
mais, e para isso precisam reduzir 
sua margem. Para empresas de bai-
xa margem e baixa rentabilidade, 
entretanto, a tributação sobre o fa-
turamento é muito mais onerosa em 
relação à normal, que abrange valor 
adicionado, salários e lucro”, diz. 
Para exemplificar, Appy compara 
dois comércios com o mesmo fatu-
ramento, o mesmo gasto com em-
pregados, sujeito à mesma alíquota 
do Simples. “Para o que opera com 
uma margem mais baixa, de 20%, 
a tributação pode corresponder a 

Carga Tributária na Transição  
Situação atual

11,610% 12,110%

17,420%17,930%
16,930%

23,530%

Comércio Indústria Serviços

Simples Lucro presumido

54% 40%

35%

Fonte: FGV Projetos.

Com o atual sistema tributário, profissionais como advogados, engenheiros e economistas 

são estimulados a constituírem empresas em busca de arranjos que reduzam a carga 

tributária e aumentem suas receitas



M a rço  2016  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  2 9 

CONJUNTURA INFORMALIDADE

20% da margem; já para um negó-
cio similar, com margem de 50%, a 
tributação corresponderá a 8%, ou 
seja, muito menor.”

Appy ressalta que o sistema tri-
butário do Brasil abre hoje um 
enorme espaço de arbitragem em 
função dos distintos regimes – MEI, 
Simples, lucro presumido e lucro 
real –, que em geral também bene-
ficiam mais as pessoas/empreende-
dores de renda mais alta, que não 
precisam de benefícios para atuar. 
Ele aponta, por exemplo, que a 
incidência tributária para serviços 
advocatícios pode variar de 35,4% 
para um empregado de uma empre-
sa dentro do lucro real, para 23,3% 
no lucro presumido e 13,5% no 
Simples, o que estimula as pessoas a 
constituírem empresas em busca de 
arranjos que aumentem sua recei-
ta. “Não são pessoas que precisam 
desse subsídio”, diz. Outro proble-
ma do sistema – no caso, do Simples 
e do lucro presumido – é a isenção 
de imposto na pessoa física do lu-
cro distribuído para proprietários 
de empresas. “Hoje, assalariados e 
funcionários públicos respondem 
por 47,6% da renda total e 69,1% 
do imposto de renda devido, en-
quanto os proprietários de empre-
sa representam 22,8% da renda e 
7,6% do imposto”, compara. “Em 
outros países do mundo, é comum 
dar isenção de imposto sobre valor 
adicionado (IVA), mas a renda pes-
soal da pessoa é tributada. O padrão 
mais comum é esse, com benefícios 
mais realistas.”

Medida de impacto
Para Joana, os rumos do Simples 
reproduzem a realidade de outras 

Quem ganha mais?
Renda líquida dos proprietários da empresa (R$ mil)

Advogado Comércio com margem de 50% Comércio com margem de 25%

0
20

40

60
80

100

120
140
160

180
200

10 30 29027050 70 25023090 110 210190130 150 170

Simples atual

Novo Simples

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

10 60 11
0

16
0

21
0

26
0

31
0

36
0

41
0

46
0

51
0

56
0

61
0

66
0

71
0

76
0

81
0

86
0

91
0

96
0

10
10

10
60

11
10

11
60

Fonte: Centro de Cidadania Fiscal.

políticas públicas no Brasil, que 
carecem de avaliação de impacto 
para apoiar a tomada de decisão 
sobre seu rumo. “Você desenha a 
política sob a premissa de que dará 
resultado, mas não é possível afir-
má-lo sem medir seu impacto. Nos 
últimos anos, tivemos programas 
de desoneração de folha, amplia-
ção de Simples, políticas de enorme 
impacto fiscal sobre as quais não 
medimos seus efeitos. É muito mais 
retórico”, diz. A possibilidade de o 
Simples passar a integrar o regime 
geral tributário prevista no PLC 

125, tirando-o da classificação de 
gasto fiscal, poderá tornar a tarefa 
de monitoramento e avaliação do 
sistema ainda mais difícil. 

A economista é uma das cola-
boradoras do livro Causas e conse
quências da informalidade no Brasil, 
realizado pelo IBRE, com lança-
mento em março. Joana analisou 
o primeiro ano de funcionamento 
do Simples com dados da pesquisa 
Economia Informal Urbana (Ecinf), 
do IBGE. O resultado apontou que 
em 1997 o Simples aumentou em 
13 pontos percentuais a chance de 
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Outro estudo presente no livro, 
de autoria de Carlos Henrique Cor-
seuil, do Ipea, e Rodrigo Leandro de 
Moura, do Tesouro, analisou o de-
sempenho do Simples nos anos 1997, 
1999, 2006 e 2007 para itens como 
o emprego total e o formal, salário 
médio e o valor da transformação 
industrial, como medida de lucro 
econômico. Novamente, o resultado 
do efeito do Simples foi nulo para 
indicadores do mercado de trabalho 
e o desempenho de empresas cujo fa-
turamento se aproximava do teto do 
regime. “É um resultado robusto su-
ficiente para mostrar que não há um 
efeito significativo para justificar a 
ampliação do teto de receita para os 
optantes do Simples”, diz Corseuil.

Veloso, coorganizador do livro 
juntamente com Barbosa Filho e Ga-
briel Ulyssea, economista da PUC-
Rio, ressalta que em vários países, 
entre eles, o México, já se identifica 
que as políticas de formalização são 
mais bem-sucedidas quando aplica-
das nos grupos com características 
parecidas com as de empregadores 
formais, especialmente o nível de 

Empregado
(lucro presumido)

Sócio de empresa

Lucro real Lucro presumido Simples

Receita R$ 30.000 R$ 30.000 R$ 30.000 R$ 30.000

Remuneração líquida advogado 
(remuneração bruta menos tributos: 
INSS empregado/autônomo e IRPF com 
desconto simplificado)

R$ 11.619 R$ 13.370 R$ 17.019 R$ 19.956

Total tributos pagos 
(pela empresa e pelo advogado)

R$ 12.381 R$ 10.630 R$ 6.981 R$ 4.044

Total tributos pagos/receita 41,30% 35,40% 23,30% 13,50%

Tributos/remuneração bruta 85,60% 73,80% 38,70% 19,30%

Fonte: Centro de Cidadania Fiscal.

Diferente peso tributário para serviços advocatícios

Hoje há evidências de que a informalidade é mais fruto da baixa 

produtivividade do que causa desta

oito vezes negativa. Para um bene-
fício de R$ 11,8 milhões no setor 
de comércio (calculado a partir de 
variáveis como aumento da forma-
lização, receita média e carga tribu-
tária), houve uma perda tributária 
de R$ 86,2 milhões.

uma microempresa do comércio 
varejista se formalizar, mas em ou-
tros segmentos – construção civil, 
manufatura, transporte e serviços 
–, não indicou impacto significati-
vo. Nesse período, a política apre-
sentou uma relação custo-benefício 
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escolaridade. “Hoje, as evidências 
apontam que a informalidade é mais 
fruto da baixa produtividade do que 
causa”, diz Veloso, ressaltando que, 
no Brasil, é possível observar que o 
maior grau de informalidade se dá 
entre as pessoas com menor grau de 
escolaridade. A observação é corro-
borada em outro exercício de Cor-
seuil e Moura. Eles identificaram 
que parte importante da redução da 
informalidade observada entre 2002 
e 2012 no mercado de trabalho bra-
sileiro, superior a 11 pontos percen-
tuais, deveu-se à maior participação 
de pessoas com mais escolaridade 
e experiência, atributos comuns ao 
mercado formal. Isso, diz Veloso, 
indica a necessidade de não se in-
terpretar as políticas de facilitação 
e barateamento da entrada e opera-
ção na formalidade como suficien-
tes para garantir um negócio mais 
eficiente, devendo estar atreladas a 
uma agenda mais ampla de impulso 
à produtividade. 

E, nesse caso, o Brasil parece ter 
muito a fazer. Estudo da OCDE 
aponta, por exemplo, que enquanto 
em países como Espanha e França 
empresas de um a nove emprega-
dos geram cerca de 25% de valor 
agregado, no Brasil esse percentual  
está em torno dos 10%. Para Da-
niel Barcelos Vargas, professor da 
FGV Direito Rio, que foi ministro 
interino da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da Re-
pública, o giro necessário nas polí-
ticas públicas, nesse caso, não passa 
pelo subsídio tributário. “Enquanto 
o modelo econômico esteve voltado 
ao acesso ao consumo, no campo 
da produção econômica o debate 
em grande medida focou-se como 
simplificar ou facilitar as regras 

CUSTO DA POLÍTICA

Número de empresas de comércio formalizadas antes do Simples 191.946

Receita média das empresas formais (valores em R$ de 2012) 5.410

Redução de carga tributária (em pontos percentuais) 0,083

Custo total 86.182.249

BENEFÍCIO DA POLÍTICA

Número de empresas de comércio antes do Simples 535.667

Aumento de formalização 0,131

Número de novas firmas formais 70.172

Receita média das empresas formais (valores em R$ de 2012) 5.410

Carga tributária 0,03

Benefício total 11.388.025

CUSTO-BENEFÍCIO 74.794.224

Resultados do Simples em 1997 

Fonte: Joana Monteiro (2015).

Estudo publicado em livro da FGV/IBRE aponta que no primeiro ano do regime, em 1997, 

apenas o comércio varejista demonstrou aumento da formalização graças ao Simples. 
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para pequenas e médias empresas. 
Hoje, entretanto, existe outra agen-
da mais importante, que não é a da 
simplificação, mas de qualificação 
da economia”, afirma. 

Nesse sentido, Vargas destaca a 
falta de impulso a mecanismos de 
captação de recursos para peque-
nos empreendimentos inovadores, 
bem como a falta de diálogo do 
regime do Simples com as estrutu-
ras de fomento a esse tipo de em-
preendimento. “Em geral, negócios 
inovadores com alto potencial de 
crescimento costumam captar re-
cursos em fundos que por definição 
só podem investir em sociedades 
anônimas”, diz. “Observe o para-
doxo: um fundo de venture capital 
vai investir em um negócio novo, 
que está começando, mas que deve 
se organizar sobre a forma de socie-
dade anônima. Mas a organização 
de uma S.A., além de ser complexa, 
retira desse empreendedor a possi-
bilidade de se beneficiar do Simples, 
já que é proibido às sociedades anô-
nimas serem optantes do regime”, 
diz. “Então, por um lado, o Simples 
é uma agenda de simplificação e 
justiça social, mas por outro lado é 
uma agenda de antiqualificação da 

economia.” Vargas lembra que o 
tipo de empreendedor mais propen-
so ao risco, que atua em negócios 
que dependem de alto nível de co-
nhecimento, provavelmente busca-
rá organizar-se sob a forma jurídica 
para captar esse dinheiro. “É como 
se a política brasileira continuasse 
sendo uma política de acesso para 
o empreendedor de baixa qualifica-
ção, e não uma política de valori-
zação ou inclusão de estruturação e 
uma economia avançada do empre-
endedor sofisticado”, define. 

Do ponto de vista 

tributário, concordamos 

que o melhor seria uma 

reforma focada no valor 

agregado. Mas temos que 

trabalhar com a realidade 

Sergio Gustavo da Costa

Costa, da FGV Projetos, refor-
ça que o atual caminho, traçado 
pelo PLC 125, é o de melhorar a 
base que já se tem. “Do ponto de 
vista tributário, concordamos que 
o melhor seria uma reforma ampla 
focada no valor agregado. Mas te-
mos que trabalhar com a realidade. 
Discutimos esse tema há 20 anos 
sem sucesso, e o que vemos hoje é 
a defesa, pelo governo, da aprova-
ção da CPMF, que é um imposto 
cumulativo, vai pelo caminho con-
trário”, afirma. Gabriel Ulyssea, 
da PUC-Rio, defende que, em vez 
da ampliação, o país deveria se en-
caminhar para uma política mais 
horizontal e racional. “É um pa-
liativo, ao invés de fazer reforma 
tributária ampla, construímos pu-
xadinhos tributários, acoplamos 
sistemas de exceção numa estrutu-
ra ruim”, afirma. 

Appy reforça a ideia, defendendo 
a construção de um sistema a partir 
da mesma base de tributação das 
grandes empresas. “Essa escolha li-
mitaria a margem para injustiças no 
tratamento entre comércio de alta e 
baixa margem, entre outras possi-
bilidades como dar benefícios espe-
cíficos para os negócios com folha 
de pagamento elevada”, diz. Para 
Joana, mesmo difícil, é uma agen-
da necessária para promover efi-
ciência, uma gestão fiscal adequada 
e desonerar a produção como um 
todo. “O melhor exemplo do vício 
criado por num sistema de exceção 
é a meia-entrada. Esta se populari-
zou de tal forma que acabou sendo 
incorporada ao preço, e os poucos 
que ficam de fora – no caso produ-
tivo, que podem ser mais eficientes 
– é que pagam o custo dessa políti-
ca”, conclui.  

  0-3 4-7 8-10 11-14 

Conta própria sem CNPJ 23,8 28,9 17,1 24,5 

Conta própria com CNPJ 6,3 16,6 16,2 39,5 

Empregador sem CNPJ 17,1 24,6 17,4 25,6 

Empregador com CNPJ 3,3 10,8 12,6 41,2 

Fonte: FGV/IBRE com dados da Pnad.

Distribuição de escolaridade do empreendedor  
por registro no CNPJ (%)
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Alta competência
do corpo técnico

Atuação em 100%
das capitais brasileiras

Solidez e conhecimento da
Dinâmica de Práticas do Mercado

Tradição e Experiência em Pesquisas de
Preços e em aplicação de Sondagens

Pesquisas, produção 
e disseminação de indicadores 
fundamentais para compreensão 
do desempenho econômico e social.
O Instituto Brasileiro de Economia é a unidade da 
Fundação Getulio Vargas que analisa e pesquisa a economia, 
impulsionando e estimulando o desenvolvimento de negócios 
públicos e privados de todo o país. As estatísticas do instituto 
antecipam as principais tendências de curto prazo da economia, 
consistindo em excelente subsídio para projeções e tomada 
de decisões estratégicas.

Fale Conosco: ibre@fgv.br | 3799-6799 | www.fgv.br/ibre



CONJUNTURA INFORMALIDADE

3 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  M a rço  2016

O projeto de ampliação do limite de enquadra-
mento ao Simples inclui a criação de Empresas 
Simples de Crédito (ESCs), como alternativa 
para ampliar as fontes de financiamento a micro 
e pequenas empresas. As ESCs devem trabalhar 
com capital próprio e atuação circunscrita ao 
município-sede e municípios limítrofes. 

A iniciativa, entretanto, causa polêmica, já 
que a atividade dessas empresas, conforme in-
dicado no projeto, prescinde da autorização e 
fiscalização do Banco Central, ficando isentas 
da atenção a regulações como depósito com-
pulsório mínimo e a imposição de limites à 
cobrança de juros – que, segundo o texto, será 
a única fonte de receita permitida. As ESCs 
devem apenas estar atreladas ao Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras do Minis-
tério da Fazenda (Coaf), responsável pela pre-
venção e combate à lavagem de dinheiro. “É 
fato que as micro e pequenas empresas hoje 
têm dificuldade de acessar crédito e, quando 
acessam, é com taxas muito elevadas. Mas a 
proposta das ESCs é literalmente regularizar a 
figura da pessoa física que empresta dinheiro, 
que é o agiota”, diz Bernard Appy, diretor do 
Centro de Cidadania Fiscal. 

Para Daniel Barcelos Vargas, professor da 
FGV Direito Rio, entretanto, a forma de organi-
zação jurídica das ESCs é segura e permitirá a or-
ganização, embaixo da linha dos grandes bancos, 
de “uma espécie de periferia de inovação finan-
ceira, estimulando a qualificação de empreendi-
mento na base”, descreve. Entre outros fatores, 
o advogado destaca que pelo projeto as ESCs são 
impedidas de captar recursos de terceiros para 
alavancar seu negócio. “Isso já desfaz uma das 
principais angústias e resistências a esse tipo de 

Caminhos ao 
crédito
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medida, que é a possibilidade de surgi-
mento de um mercado sub-regulado, 
como o shadow banking. Além disso, 
elas não são completamente não re-
guladas, são sub-reguladas. E devem, 
periodicamente, registrar no sistema 
da Receita Federal os dados sobre os 
empréstimos realizados, o que permite 
um controle mínimo”, afirma. 

Entre as iniciativas inovadoras que 
poderiam se formar na esteira das 
ESCs, segundo Vargas, estão instru-
mentos como o royalty capital. Di-
ferentemente do venture capital, que 
envolve a compra de ações da empre-
sa, seu funcionamento parte de um 
empréstimo por dívida, com um teto 
de remuneração que na prática inter-
nacional tem girado em torno de cinco 
vezes o valor investido, descreve o ad-
vogado. Fixa-se um período de carên-
cia, em torno de seis meses a um ano, 
e a partir daí o empreendedor começa 
a pagar o empréstimo com um per-
centual do lucro obtido, previamente 
acordado, por um período estimado 
entre dois e cinco anos. “Em geral, 
cabe a produtos e serviços que podem 
ser colocados no mercado rapidamen-
te, com aumento de renda também 
rápido, mas que para isso demandam 
recursos para qualificação, desenvol-
vimento e acesso a mercados”, des-
creve. “A remuneração do investidor 
é menor que no venture capital, mas 
é um modelo que engloba um núme-
ro maior de empresas potenciais, de 
empreendedores que não têm necessa-
riamente negócios de ponta, mas que 
com apoio poderiam se desenvolver 
significativamente, incluindo empre-
sas do setor comercial.” 

Desde quando iniciou a defesa 
das ESCs em meados de 2015, ainda 

como ministro da Secretaria da Micro 
e Pequena Empresa, o atual presiden-
te do Sebrae, Guilherme Afif Domin-
gos, afirma que essa iniciativa de pul-
verização da oferta de crédito supera 
o argumento da agiotagem por dar 
alternativas aos pequenos empresá-
rios que muitas vezes precisam recor-
rer aos altos juros do crédito pessoal 
para manter seus negócios. Levanta-
mento da Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças, Administra-
ção e Contabilidade (Anefac) apon-
ta que em dezembro de 2015 a taxa 
de juros mensal do cartão de crédito 
era de 14,35% (400%, anualizada); 
do cheque especial, respectivamen-
te, 10,56% e 240%, e do emprésti-
mo pessoal em financeiras, de 8% e 
153%. Nesse mesmo mês, a taxa mé-
dia de juros para pessoa jurídica foi 
de 4,27%. Dentro da seara das não 
financeiras, dados de 2014 apontam 
que as empresas de factoring aten-
deram nesse ano 150 mil pequenas 
e médias empresas no país, 80% do 

É fato que as micro 

e pequenas empresas 

hoje têm dificuldade de 

acessar crédito e, quando 

acessam, é com taxas 

muito elevadas 

Bernardo Appy 

setor industrial, totalizando um mo-
vimento de R$ 100 bilhões, com um 
deságio em torno de 4% para 30 dias, 
de acordo à Associação Nacional de 
Fomento Comercial (Anfac). No iní-
cio de março, o chamado fator Anfac 
girava em torno de 4,6%. 

Bernard Appy – que reforça a de-
fesa de que, sem regulação, tampou-
co haverá alternativa barata de cré-
dito – destaca que a dificuldade de 
ampliar a acessibilidade ao financia-
mento bancário passa por diversos 
fatores que afetam a eficiência do 
sistema financeiro brasileiro como 
um todo. “Temos um problema ma-
croeconômico que aumenta os ju-
ros básicos, a percepção de risco de 
crédito, entre outros problemas que 
levam a ter o spread elevado tam-
bém”, aponta. “Quando se compara 
o spread no Brasil com outros países 
no mundo, é uma diferença gritante. 
Agora, quando você compara lucro 
de bancos no Brasil com os de outros 
países, o lucro é mais alto, mas nem 
tanto. Ajustado pelo risco, deve estar 
mais ou menos equilibrado. Significa 
que o spread é alto, mas não implica 
lucro de banco.” O economista soma 
a essa equação custos mais altos no 
Brasil que em outros países relacio-
nados à segurança contra roubos e 
fraudes, bem como um custo supe-
rior que a média internacional para 
recuperação de crédito inadimplen-
te. “Além disso, trabalhamos com 
uma baixa alavancagem, o que au-
menta a segurança do sistema, mas 
também implica maior custo do cré-
dito,  limitando a participação. Para 
baixar esse custo, temos que mexer 
em todas essas variáveis, o que não é 
tarefa simples”, conclui. (S.M.)
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O processo de redução da informali-
dade da economia observado a par-
tir do início deste milênio foi uma 
das peças que colaboraram para a 
expressiva redução da desigualdade 
no Brasil verificada desde então. A 
entrada de trabalhadores e empreen-
dedores ao sistema formal fez parte 
do processo de crescimento da renda 
do trabalho que, por sua vez, foi cor-
responsável pelo impulso que elevou 
milhões de pobres à classe média. 

Mesmo com avanços importan-
tes, entretanto, ainda há muita infor-
malidade no Brasil. Dados da Pnad 
de 2013 apontam que esta responde 
por 38% das relações de trabalho e 
66,7% dos empreendimentos, man-
tendo-se como um tema de destaque 
na agenda do país, principalmente 
em momento de forte recessão da 
atividade econômica, que tende a 
ameaçar o que já foi conquistado. 

Esse contexto motivou o lança-
mento da mais recente publicação da 
FGV/IBRE, Causas e consequências 
da informalidade no Brasil, organi-
zado pelos pesquisadores da Econo-
mia Aplicada do IBRE Fernando de 
Holanda Barbosa Filho e Fernando 
Veloso, juntamente com Gabriel 
Ulyssea, da PUC-Rio. “Buscamos 
sistematizar o conhecimento produ-
zido sobre o tema para entender com 
mais profundidade esse problema, 

Impactos da 
informalidade no Brasil 

que ainda é de primeira ordem”, diz 
Ulyssea. São 15 artigos produzidos 
por 23 economistas de diferentes 
instituições – aos que se incluem os 
organizadores – que buscam analisar 
os principais motivos que levam a 
informalidade a permanecer tão alta 
no país, as consequências desse ele-
vado nível e o impacto das políticas 
públicas voltadas para o tema. 

A obra é dividida em três partes. 
Na primeira, os pesquisadores se 
debruçam sobre as características 
da informalidade no Brasil. Entre 
as várias análises reunidas, Barbosa 
Filho e Veloso apontam a correla-
ção da informalidade com caracte-

rísticas relativas à menor produti-
vidade, como a baixa escolaridade, 
atividades econômicas de menor 
valor agregado por trabalhador e a 
presença em regiões menos desen-
volvidas. Esses três fatores são os 
de maior impacto na probabilidade 
de um trabalhador por conta pró-
pria, por exemplo, ter ou não CNPJ, 
dizem os pesquisadores. Marta 
Tanuri-Pianto e Donald Pianto, da 

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Dimensão da informalidade no mercado de  
trabalho na América Latina

Fonte: Livro Causas e consequências da informalidade no Brasil a partir dos dados da Sedlac/Cedlas, disponíveis em 
http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/eng/.
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entrada e operação na formalidade, 
como o Simples e o MEI, lançando 
um importante alerta sobre o custo 
dessas políticas frente aos resultados 
que apresentam.

A terceira e última parte do li-
vro concentra artigos que analisam 
as consequências da informalidade 
para a economia brasileira, com 
destaque para sua contribuição à 
elevação da produtividade do tra-
balho. Sobre esse tema, Veloso e 
Barbosa Filho demonstram que no 
período de 2003 a 2009, caracteri-
zado pela aceleração do crescimen-
to da produtividade no Brasil, a for-
malização contribuiu com 58% da 
expansão da produtividade do tra-
balho. Mas destacam que esse resul-
tado deveu-se ao deslocamento da 
força de trabalho de segmentos de 
mais baixa produtividade para ou-
tros formais de produtividade mais 
elevada. Em outro capítulo, Ulyssea 
ressalta que parte das empresas que 
atuam na informalidade se caracte-
riza por baixa produtividade, e que, 
por isso, políticas de redução do 
grau de informalidade não devem 
ver a formalização como um fim em 

Universidade de Brasília, destacam 
a heterogeneidade presente no seg-
mento de trabalho informal, que faz 
com que nem sempre o trabalhador 
informal seja prejudicado por estar 
nessa situação. Em seu capítulo, eles 
mostram que, enquanto nos quantis 
superiores de distribuição de salário 
não se identifica que os trabalhado-
res sejam prejudicados por estarem 
fora do setor formal, nos quantis 
de mais baixa renda do trabalho os 
descontos na remuneração podem 
chegar a até 55% se comparados 
ao salário de um trabalhador com 
as mesmas características atuando 
na formalidade. Quando se trata da 
informalidade nas empresas, por sua 
vez, Ulyssea, Dimitri Szerman (PUC-
Rio) e Fernanda Cabral (Petrobras) 
indicam que as firmas informais têm 
um desempenho médio 57% inferior 
ao das formais, e que empresas mais 
longevas, com proprietários mais es-
colarizados, em geral são as de me-
lhor desempenho. 

Para a segunda parte do livro, 
os organizadores reuniram capítu-
los que analisam as determinantes 
da informalidade. Carlos Henrique 
Corseuil e Miguel Foguel, do Ipea, 
relacionam a evolução da formalida-
de à expansão do ciclo econômico, 
demonstrando que a redução da in-
formalidade acompanha a queda da 
taxa de desemprego. Nessa parte da 
obra, também são avaliados os resul-
tados de algumas políticas de incen-
tivo à migração para a formalidade, 
entre elas, o impacto de medidas de 
acesso ao crédito como o uso do Car-
tão BNDES – criado em 2003 para 
atender a micro, pequenas e médias 
empresas –; de aumento da inspeção 
do trabalho; bem como de políticas 
de facilitação e redução de custo de 

si mesmo caso seu objetivo seja a 
melhora do desempenho econômico 
do país como um todo.

No prefácio do livro, o economista 
Ricardo Paes de Barros ressalta que a 
continuidade da redução da informa-
lidade “depende de políticas públicas 
baseadas numa adequada compre-
ensão das causas, dos acertos e dos 
erros que cometemos ao longo da 
última década”, e que estudos como 
os reunidos no livro do IBRE reúnem 
evidências da necessidade de se mudar 
a direção do que tem sido feito para 
essa finalidade. “Este livro é uma obra 
de leitura indispensável a todos que, 
ao longo da próxima década, irão de-
senhar, apoiar ou criticar as políticas 
púbicas brasileiras na sua relação com 
a informalidade”, conclui.  

Ficha técnica: Causas e consequências da 
informalidade no Brasil.

Realização: FGV/IBRE. 

Organizadores: Fernando de Holanda 
Barbosa Filho, Gabriel Ulyssea e Fernan-
do Veloso.

Editora: Elsevier. 

Previsão de lançamento: março.

Proporção de trabalhadores por conta própria e 
empregadores sem CNPJ (%)

Fonte: Livro Causas e consequências da informalidade no Brasil a partir de dados da Pnad.
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Chico Santos, para Conjuntura Econômica 

O futuro do setor 
sucroenergético

Em meio à enxurrada de notícias ruins que vêm afo-

gando o ânimo do universo econômico brasileiro desde 

o começo de 2015, o setor sucroenergético vê chegar 

abril, mês no qual começa oficialmente a safra de açú-

car e etanol do Centro-Sul do país – correspondente a 

cerca de 90% da safra total (a safra do Nordeste vai 

de novembro a abril) – com o ânimo renovado e com 

perspectivas, se não de retomada de investimentos, ao 

menos de continuidade de condições favoráveis às ven-

das e a uma recuperação econômico-financeira ainda 

embrionária, iniciada no mesmo 2015 que a maioria 

dos setores econômicos quer esquecer.

Segundo análise do Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada (Cepea) da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiróz da Universidade de São 

Paulo (Esalq/USP), 2016 será marcado por um déficit 

na produção mundial de açúcar e, no Brasil, por con-

dições climáticas favoráveis a uma boa safra. Com o 

preço do açúcar em recuperação e o do etanol favo-

recido desde o ano passado pelo fim do controle do 

governo sobre os preços dos combustíveis fósseis (ga-

solina e diesel), pela volta da cobrança da Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre 

os mesmos dois derivados de petróleo e pelo aumento 

para 27% da mistura de etanol anidro à gasolina, a sa-

fra que chega é recebida com otimismo por alguns dos 

principais analistas do setor.

Um otimismo que ganha força ainda sobre um terre-

no pisoteado e maltratado por quatro anos de dificul-

dades que varreram do mapa pelo menos 40 usinas e 

que mantêm outras 79, segundo dados da presidente da 
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crescer”, afirma Artur Yabe, geren-

te setorial do Departamento de Bio-

combustíveis do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e  

Social (BNDES).

Também para um dos maiores es-

pecialistas do setor, o ex-ministro da 

União da Indústria de Cana-de-Açú-

car (Unica),  Elizabeth Farina, no CTI 

da recuperação judicial. Mas que traz 

consigo novo alento para os projetos 

de aperfeiçoamento tecnológico que 

visam ao aumento da eficiência e da 

produtividade e à diversificação de 

produtos ofertados pelo setor.

Por esse caminho, as atuais usi-

nas de açúcar e etanol, também pro-

dutoras de energia elétrica a partir 

do bagaço da cana, serão em futu-

ro não muito distante biorrefina-

rias que ofertarão ao mercado uma 

gama de produtos que passam pelo 

etanol de segunda geração e che-

gam aos insumos para a indústria 

química e química fina, embalada 

pelos compromissos brasileiros de 

redução das emissões de carbono. 

“É claro que tem muitos desafios 

para que as novas tecnologias ama-

dureçam, mas acreditamos que esse 

é o  caminho para o setor voltar a 

Agricultura (2003-2006)  Roberto 

Rodrigues, coordenador do  Centro 

de Agronegócio da Escola de Eco-

nomia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (FGV/EESP), o 

futuro do setor está na evolução 

desses avanços tecnológicos que de-

pendem, para ganharem dinâmica, 

de “uma injeção de renda” que revi-

talize a capacidade de investimento 

das empresas

Para Rodrigues, que por nove 

meses, até o começo do ano passa-

do, presidiu o Conselho de Admi-

nistração da Unica, o caminho mais 

adequado para essa capitalização 

do setor é o aumento da Cide dos 

atuais R$ 0,10 por litro de gasolina 

e diesel para um valor entre R$ 0,30  

e R$ 0,35 por litro.

Há um novo alento 

para os projetos de 

aperfeiçoamento 

tecnológico que visam 

ao aumento da eficiência 

e da produtividade e à 

diversificação de produtos 

Estado/região
Cana-de-açúcar  

(milhões de t)
Açúcar  

(milhão de t)
Etanol anidro  
(bilhão de litros)

Etanol hidratado  
(bilhão de litros)

Total etanol

Alagoas 23,1 1,9 0,4 0,2 0,6

Goiás 66,3 2 1,3 2,9 4,2

Mato Grosso 13 0,4 0,5 0,7 1,2

Mato Grosso do Sul 43 1,3 0,6 1,8 2,4

Minas Gerais 59,3 3,3 1,2 1,5 2,7

Paraná 43,1 2,9 0,5 1,1 1,6

Pernambuco 14,5 1 0,2 0,2 0,4

São Paulo 337,8 21,9 6,5 7,3 13,8

Centro-Sul 571,3 32 10,8 15,4 26,2

Nordeste 60,8 3,6 1,3 0,9 2,2

Brasil 632,1 35,6 12,1 16,3 29,4

Produção de etanol se aproxima dos 30 bilhões de litros 
(Safra 2014/2015 por produtos e principais estados e regiões produtores)

Fonte: Unica.
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Agora em março a Cide, criada em 

2001, está completando um ano que 

foi reativada, após ter sido zerada em 

2012 como parte do esforço da então 

equipe econômica do governo para 

combater a inflação. E foi esta mesma 

luta contra a alta dos preços que, no 

primeiro governo da presidente Dilma 

Rousseff (2011-2014), fez a União, 

na condição de acionista majoritá-

ria da Petrobras, represar o preço da 

 gasolina e do diesel, levando também 

ao represamento compulsório do pre-

ço do etanol hidratado (segundo as 

medidas reconhecidas oficialmente de 

rendimento energético, o etanol hidra-

tado só é competitivo se seu preço for, 

no máximo, 70% do preço da mistura 

de gasolina e etanol anidro).

Essa política de preços, apontada 

por Rodrigues e pela maioria dos es-

pecialistas do setor sucroenergético 

como principal responsável pela des-

capitalização das usinas, junto com a 

queda do preço internacional do açú-

car, é vista também como a principal 

responsável pela atual crise da Petro-

bras, às voltas com o maior endivida-

mento da sua história e impossibilitada 

de fazer os investimentos necessários à 

exploração das concessões que detém.

Crises sucessivas
Com mais de 50 anos de atuação no 

setor da cana-de-açúcar,  vivenciando 

os altos e baixos dessa que foi a pri-

meira indústria do Brasil, trazida 

para a colônia portuguesa pela expe-

dição colonizadora de Martim Afon-

so de Souza em 1532, Rodrigues 

disse que a crise da primeira metade 

desta década, que ainda não foi su-

perada, é uma das maiores do setor.

A maior, segundo ele, foi na década 

de 1960. Recém-formado engenheiro 

agrônomo pela USP, ainda no governo 

João Goulart (1960-1964), o atual co-

ordenador do Centro de Agronegócios 

da FGV viu o governo abrir os cofres 

para financiar a produção de cana, 

mas não completar o ciclo, como era 

o objetivo inicial, financiando a in-

dústria para aumentar a capacidade 

de moagem. Houve uma superoferta 

de cana e as usinas, como permitia a 

legislação, só receberam a que vinha 

dos produtores que estavam inscritos 

no sistema de cotas então vigente.

O resultado foi quebradeira, todo 

mundo parou de plantar e no final 

dos anos 1960 não havia cana para 

moer, na época quase exclusivamente 

para a produção de açúcar. No mer-

cado internacional, com a crise da 

produção de Cuba pós-revolução de 

1959, também havia escassez e os pre-

ços dispararam. No Brasil, o governo 

voltou a financiar a produção com 

os recursos do Instituto do Açúcar e 

do Álcool (IAA) que detinha a exclu-

sividade das exportações. Rodrigues 

conta que o resultado foi nova crise 

de superprodução em 1973/1974.

Paralelamente, veio a primeira 

crise de preço do petróleo (1973), 

O fator determinante da 

crise de abastecimento de 

álcool no final da década de 

1980 e ao longo da década 

de 1990 foi a queda do 

preço do petróleo 

Adriano  Pires

A produção de veículos com motores “flex”, a partir 

de 2003, deu um novo impulso ao consumo e à 

produção de etanol combustível no Brasil
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levando o governo a criar o Progra-

ma Nacional do Álcool (Proálcool) 

como alternativa, ao mesmo tempo, 

para a redução dos gastos com im-

portação de óleo e gasolina e para 

dar destino ao excesso de cana. O 

Proálcool, que ganhou força a par-

tir da segunda crise do petróleo em 

1979, tornou-se o grande trunfo 

para o Brasil que, superendividado, 

não tinha recursos para sustentar as 

importações de combustível fóssil 

nas quantidades demandadas com 

o petróleo a estratosféricos US$ 30 

por barril, na época.

A produção de automóveis movi-

dos a álcool hidratado disparou, es-

timulada pelo governo. Segundo da-

dos da monografia de graduação em 

Economia do aluno Fernando Hideki 

Ohashi, da Unicamp (2008), disponí-

vel na internet, a produção de carros 

a álcool chegou a 92,1% do total em 

1986 e ao pico de 94,4% em 1988, 

antecedendo a crise de abastecimento 

do produto que explodiu em 1989.

O trabalho, intitulado “Advento, 

crescimento, crise e abandono do 

Proálcool”, mostra que uma combi-

nação de fatores fez o programa defi-

nhar ao longo dos anos 1990: o preço 

do petróleo caiu abaixo de US$ 20, 

recuperando a competitividade da 

gasolina; o Brasil aumentou suas ex-

portações de açúcar na década, tendo 

como principal razão o fim da União 

Soviética (1991) e a abertura dos 

mercados do Leste Europeu até en-

tão cativos do açúcar cubano; a pro-

dução doméstica de álcool passou a 

ser sistematicamente deficitária, ge-

rando desconfiança do consumidor e 

obrigando a importações médias de 

um bilhão de litros ao longo da dé-

cada, inclusive de metanol para mis-

tura à gasolina. A prioridade passou 

a ser a produção de veículos “popu-

lares” (1.000 cc) movidos a gasoli-

na. A fabricação de carros a álcool 

caiu a 3,6% do total em 1995.

Para o economista Adriano  Pires, 

diretor do Centro Brasileiro de In-

fraestrutura, o fator determinante 

da crise de abastecimento de álcool 

no final da década de 1980 e ao lon-

go da década de 1990 foi a queda 

do preço do petróleo, caracterizan-

do um contrachoque em relação aos 

anos 1970 e resultando em desinte-

resse geral pelo então chamado ál-

cool combustível, hoje etanol.

O consultor Roberto Villa, ex-di-

retor da Petrobras, disse que a falta 

de álcool no mercado durante vários 

anos da década de 1990 estava ge-

ralmente associada a conjunturas de 

bons preços no mercado internacio-

nal de açúcar. Ele ressaltou ainda que 

na época a Petrobras, que detinha o 

monopólio da comercialização de 

combustíveis, subsidiava o preço do 

álcool hidratado, vendendo o pro-

duto às distribuidoras por um preço 

inferior ao que pagava às usinas, ge-

rando a chamada conta álcool, um 

déficit nas contas da empresa a ser 

acertado com o governo federal.

No começo de abril de 1996 o dé-

ficit da conta álcool somava R$ 3,6 

bilhões em valores da época, segundo 

informação publicada na edição do 

dia 4 de abril do jornal Folha de São 

Paulo. Naquele momento a estatal 

vivia uma séria crise de caixa, com 

dificuldade até para pagamento de 

salários, e seus dirigentes apontavam 

o déficit da conta álcool como prin-

cipal responsável pelo  problema.

Capitalização para um 
salto maior
A crise atual, agravada por dois 

anos de seca rigorosa em 2013 e 

2014, sofreu uma inflexão a partir 

do ano passado por vários fatores, 

incluindo a hidrologia mais favorá-

vel. Com a mudança da equipe e da 

orientação de política econômica do 

governo a partir do segundo man-

dato da presidente da  República, 

636

544

334

2013 2014 2015

636

BNDES desembolsou mais de R$ 1,5 bilhão 
para tecnologia em três anos

Fonte: BNDES.
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uma das primeiras iniciativas foi 

acabar com o represamento dos 

preços da gasolina e do diesel, per-

mitindo à  Petrobras recompor suas 

margens, o que favoreceu também 

à recuperação do setor sucroener-

gético. Mas aí já entrara em cena 

outro complicador: a queda verti-

ginosa do preço internacional do 

petróleo que passou de US$ 111 

por barril (o tipo Brent) em junho 

de 2014, para girar em torno de 

US$ 35 por barril atualmente.

Mesmo que historicamente os 

preços dos combustíveis fósseis no 

 Brasil não sejam guiados pelas va-

riações do mercado internacional, 

a queda do preço do petróleo, se 

não foi argumento para a redução 

dos preços da gasolina e do diesel, 

funcionou como uma trava a que 

esses preços aumentassem. O últi-

mo aumento dos preços na refina-

ria, de 6% para a gasolina e de 4% 

para o diesel, foi em setembro do 

ano passado, apesar da aceleração 

inflacionária dos últimos meses.

Várias medidas foram tomadas 

pelo governo que elevaram a com-

petitividade do etanol e a demanda 

pelo produto. As principais foram 

a volta da Cide, ainda que em nível 

considerado insuficiente pelo setor, 

o próprio realinhamento dos preços 

dos combustíveis fósseis e o aumen-

to de 25% para 27% da mistura de 

etanol anidro à gasolina tipo C.

Com os compromissos agressivos 

assumidos pelo Brasil na 21a Confe-

rência das Nações Unidas sobre Mu-

dança do Clima (COP21) – reduzir 

em 37% as emissões até 2025 e em 

43% até 2030 –,  Rodrigues e o se-

tor sucroenergético como um todo 

entendem que se desenhou um novo 

horizonte no país em relação ao 

aproveitamento energético da bio-

massa. A partir também da avalia-

ção de que o preço do petróleo não 

ficará por muito tempo no patamar 

baixo atual, Rodrigues entende que 

esta é a hora de agir e considera que 

o ponto de partida é dar uma “inje-

ção de renda” para que o setor su-

croenergético saia de vez da crise.

O futuro do setor está 

na evolução dos avanços 

tecnológicos que 

dependem, para ganharem 

dinâmica, de “uma  

injeção de renda” 

Roberto Rodrigues 

Margem de comercialização do etanol varia ao longo da safra
Preço do etanol na usina (SP) e margem de comercialização na bomba (em R$ na primeira semana do mês)

Fonte: Cepea.
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É com base neste raciocínio que 

ele propõe a elevação do valor da 

Cide, acrescentando o argumento de 

que essa medida seria também mais 

positiva para o ajuste fiscal do que 

a volta da Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira 

(CPMF) como pretende o governo. 

Rodrigues ressalta que a elevação da 

Cide, que não depende de nova lei, 

pode dar ao governo um aumento 

de arrecadação semelhante ao que se 

calcula que será obtido com a vol-

ta da CPMF sem o desgaste político 

que precisará ser enfrentado para a 

aprovação do contestado imposto 

que, por incidir em cadeia sobre to-

das as atividades econômicas, pode 

até ser mais inflacionário do que o 

simples aumento da contribuição so-

bre os combustíveis.

O ex-ministro entende que, mes-

mo que venha a elevação da Cide nos 

níveis pretendidos pelo setor, permi-

tindo a recomposição das margens 

de comercialização do etanol, mui-

tas usinas em dificuldades não terão 

condições de sobreviver, devendo 

ocorrer uma nova rodada de concen-

tração no setor  semelhante à ocorri-

da nos primeiros anos desta década. 

Rodrigues considera essa movimen-

tação inevitável, embora indesejável. 

“Quando se concentra, a distribui-

ção de renda (dentro do setor) tende 

a ser menor”,  argumenta.

Independentemente dessas defini-

ções, o professor da FGV já enxerga 

o que ele chama de “esforço tecno-

lógico silencioso” em busca de mais 

eficiência, produtividade e agrega-

ção de valor ao setor sucroenergéti-

co. São iniciativas tanto no terreno 

agrícola propriamente dito quanto 

no campo do aproveitamento indus-

trial pelas usinas da cana-de-açúcar 

e de outros insumos originários da 

atividade rural.

Entre outras novidades em gesta-

ção ou já em fase adiantada de de-

senvolvimento, está o plantio com 

mudas pré-brotadas (MPB) em vez 

do tradicional método de enterrar 

pedaços da cana na terra. A MPB, 

técnica de cultivo da muda em vivei-

ros desenvolvida em Ribeirão Preto 

(SP) pelo Centro de Cana do Institu-

to Agronômico de Campinas (IAC), 

reduz em muitas vezes a quantidade 

de cana necessária para o plantio 

tradicional que é de até 20 toneladas 

por hectare, aumentando a quan-

tidade disponível para o produtor 

comercializar, além de aumentar a 

produtividade do cultivo.

Outro método inovador, tam-

bém no conceito de pré-plantio, é 

a colocação apenas do chamado 

olho (o broto propriamente dito) 

da cana em um pequeno recipien-

te para que brote e seja depois 

plantado. O custo da MPE, de 

acordo com o professor da FGV, 

já  praticamente empata com o do 

plantio tradicional, o que vai favo-

recer a sua rápida disseminação.

A mecanização da colheita é outro 

avanço irreversível que aumenta a 

produtividade do trabalho na lavou-

ra, substitui um dos trabalhos ma-

nuais mais penosos no terreno agrí-

cola e reduz a queima da palha, uma 

Consumo de etanol hidratado cresce 63,8% em quatro anos
(bilhão de litros)

Fonte: Unica.
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Mesmo com a elevação da 

Cide nos níveis pretendidos 

pelo setor, permitindo a 

recomposição das margens 

de comercialização, muitas 

usinas não terão condições 

de sobreviver
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prática que tem sido pouco a pouco 

banida do setor. Rodrigues destaca 

que o avanço da mecanização só traz 

problemas para as lavouras plantadas 

em terrenos acidentados, como ocor-

re, por exemplo, em Pernambuco, 

segundo maior produtor do Nordeste 

(Alagoas, que tem relevo mais favorá-

vel à mecanização, é o primeiro). 

Ele ressalta ainda o avanço da 

cana transgênica e o desenvolvimen-

to da chamada cana-energia, uma 

variedade desenvolvida a partir de 

cruzamentos que é mais rica em fi-

bras do que em sacarose e que por 

isso se presta mais à produção de 

etanol, de produtos químicos e de 

energia elétrica do que ao fabrico de 

açúcar. A variedade torna-se ainda 

mais relevante quando se sabe que 

um dos rumos mais avançados das 

pesquisas em curso é o do chama-

do etanol de segunda geração, ou 

de lignocelulose, um etanol que tem 

origem no bagaço da cana e em inú-

meros outros resíduos vegetais.

No terreno da química, além do 

chamado plástico verde, já produzi-

do comercialmente pela petroquími-

ca Braskem, cresce o desenvolvimen-

to de leveduras e enzimas a partir da 

cana que tendem também a substi-

tuir a petroquímica na produção de 

insumos para a química fina.

A âncora da sustentabilidade
É exatamente na sustentabilidade que 

a presidente da Unica, Elizabeth Fari-

na, enxerga a âncora para a supera-

ção da crise e o avanço do setor su-

croenergético no rumo de um futuro 

de vanguarda e muito mais promissor. 

Para ela, os compromissos internacio-

nais assumidos pelo Brasil em Paris 

no final de 2015, na COP21, tornam 

obrigatório o aumento da partici-

pação dos biocombustíveis tanto na 

matriz elétrica do país quanto na ma-

triz energética como um todo.

“O maior desafio desse acordo in-

ternacional é colocar de pé políticas 

públicas coerentes com essas metas 

assumidas. A nossa batalha é pela 

definição dessas políticas”, resumiu 

a economista, ex-presidente do Con-

selho Administrativo de Defesa Eco-

nômica (Cade). Uma dessas políticas, 

segundo a avaliação de Elizabeth, é 

o “diferencial tributário”, cuja ma-

terialização Rodrigues defende que 

seja feita por meio da Cide.

Esse diferencial, de acordo com 

a executiva da principal entidade 

representativa do setor sucroener-

gético do Centro-Sul do país, se en-

carregará de fazer a precificação do 

carbono, valorando “as externali-

dades positivas dos renováveis e as 

negativas dos combustíveis fósseis”. 

Farina destacou que atualmente os 

subsídios ao uso dos combustíveis 

fósseis ainda são “gigantescos”, es-

timados pelo Fundo Monetário In-

Os compromissos 

internacionais assumidos 

pelo Brasil em Paris no 

final de 2015, na COP21, 

tornam obrigatório o 

aumento da participação 

dos biocombustíveis

A contenção artificial do preço da gasolina e, 

mais recentemente, a queda abrupta do preço 

internacional do petróleo prejudicaram a 

rentabilidade do mercado de etanol
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ternacional (FMI) em US$ 3 trilhões.  

Ela lembrou que, no Brasil, foram 

esses subsídios que nos últimos anos 

levaram à crise, simultaneamente, a 

Petrobras e o setor sucroenergético.

A presidente da Unica entende 

que os compromissos já assumi-

dos pelo governo brasileiro abrem 

uma rota irreversível para o avanço 

das fontes renováveis de energia e 

cita entre eles o objetivo definido 

pelo Ministério de Minas e Energia 

(MME) de que o país chegue a 2030 

com a presença de 50 bilhões de li-

tros de etanol anuais na sua matriz 

energética, o que representa quase 

o dobro dos 28,4 bilhões de litros 

produzidos na safra 2014/2015.

Elizabeth ressalta que apesar da ne-

cessidade de se evoluir na questão tri-

butária, há outros pontos que evoluí-

ram favoravelmente aos renováveis em 

2015. Um deles foi o aumento da mis-

tura de etanol anidro à gasolina que, 

além de tornar o combustível fóssil 

mais limpo, provocou um aumento do 

seu preço, elevando a  competitividade 

do etanol hidratado. O resultado, se-

gundo ela, foi um aumento de 37,5% 

no consumo de etanol como um todo 

no ano passado sem que houvesse ne-

nhum estresse no atendimento a essa 

demanda adicional.

A executiva disse que os avanços 

rumo à superação da crise ainda 

presente irão desaguar naturalmen-

te na retomada dos investimentos 

pelas empresas do setor, mas aler-

ta que essa retomada será tão mais 

célere quanto for rápida a saída do 

Brasil da crise político-institucional 

que atravessa e que está restringin-

do a confiança dos empresários em 

todos os setores. “Todo mundo está 

esperando para ver o que vai acon-

tecer. Riscos do negócio são do ca-

pitalismo. Riscos institucionais são 

mais difíceis de lidar”, explicou.

Inovação e o papel do BNDES
Elizabeth destacou ainda os avan-

ços na chamada “terceira perna” da 

indústria sucroenergética – a produ-

ção de energia elétrica. Segundo ela, 

Todo mundo está 

esperando para ver o que 

vai acontecer. Riscos do 

negócio são do capitalismo. 

Riscos institucionais são 

mais difíceis de lidar 

Elizabeth Farina

Exportações de açúcar praticamente estáveis

Fonte: Unica.  *Janeiro.
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todas as cerca de 380 usinas hoje em 

operação no país são autossuficien-

tes em energia elétrica, sendo que 

177 delas “exportam” seus exce-

dentes para a rede de abastecimen-

to, fornecendo a energia necessária 

para o abastecimento de 11 milhões 

de residências, ou 16,4% dos 67,13 

milhões de domicílios brasileiros 

computados pela Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad) 

do IBGE de 2014, última divulgada 

pelo órgão estatístico.

Segundo Elizabeth, ainda há mui-

to bagaço e palha disponíveis para 

serem transformados em energia elé-

trica, com a vantagem de que essa 

disponibilidade, por conta da safra 

do Centro-Sul, ocorre principalmen-

te no período de seca, permitindo o 

uso dessa energia como complemen-

tar à geração hidrelétrica na época 

em que o uso da água para geração 

elétrica fica naturalmente restrito. 

Quanto às outras “pernas” rela-

cionadas com a indústria da cana-

de-açúcar, que são as inovações 

em variáveis estágios de desenvol-

vimento já citadas por Rodrigues, 

o BNDES e a Financiadora de Es-

tudos e Projetos (Finep), os dois 

principais braços do governo que 

operam no estímulo financeiro ao 

desenvolvimento industrial, estão 

convencidos de que é nelas que está 

o futuro do setor sucroenergético.

Na análise que faz da situação se-

torial, Artur Yabe, do BNDES, disse 

que as condições favoráveis que se 

desenharam desde o ano passado ten-

dem a permanecer este ano na área 

do etanol, reforçadas pelo mercado 

favorável do açúcar, contribuindo 

para a continuidade da melhoria da 

saúde financeira das empresas.

O técnico do governo divide as 

indústrias do setor em três grupos: o 

grupo um é o daquelas com elevado 

índice operacional e que enfrentaram 

bem a crise e tendem a ficar ainda em 

melhores condições a partir de agora. 

No grupo dois estariam aquelas com 

alta eficiência operacional, mas que 

estão vivendo uma etapa de redução 

do endividamento, algumas até já 

conseguindo passar para o primeiro 

grupo. E o terceiro é daquelas que já 

estão ou podem precisar cair em re-

cuperação judicial e que representam 

cerca de um terço do universo geral.

Nesse contexto, Yabe avalia que 

“a remuneração do setor é funda-

mental”, ressaltando que o pior dos 

mundos é uma conjuntura de baixa 

dos preços combinada com a atual 

fase de crédito mais caro. Ele enten-

de que “o setor está mais perto de 

voltar a investir do que já esteve” e 

que as empresas do chamado “gru-

po um” estão ainda mais próximas 

dependendo, principalmente, do fim 

do período de incertezas que aflige a 

economia brasileira como um todo. 

“Achamos que a retomada do inves-

Todas as cerca de 380 

usinas hoje em operação 

no país são autossuficientes 

em energia elétrica, sendo 

que 177 delas “exportam” 

seus excedentes para a rede 

de abastecimento

Dois anos consecutivos de seca, em 2013 e 2014, nas principais regiões 

produtoras agravaram ainda mais a crise do setor sucroenergético na 

primeira metade desta década
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timento virá antes do que esperamos, 

primeiro pela expansão da capacida-

de já instalada e depois com a cons-

trução de novas plantas”, afirmou.

O gerente do BNDES disse que a 

atuação do banco, em parceria com 

a Finep, vem sendo concentrada nos 

últimos anos no estímulo aos avan-

ços tecnológicos, seja no campo, seja 

nas indústrias. Uma das janelas para 

este apoio nos últimos anos foi o 

Programa de Apoio à Inovação Tec-

nológica dos Setores Sucroenergético 

e Sucroquímico (Paiss) que de 2013 

a 2015 teve desembolsos de mais de 

R$ 1,5 bilhão apenas pelo banco.

Na área agrícola o Paiss buscou 

estimular os avanços das lavouras 

aqui já citados. Yabe ressaltou que 

a cana-energia pode alcançar pro-

dutividade de até 200 toneladas por 

hectare, enquanto as variedades atu-

ais estão batendo no teto um pouco 

abaixo de 100 toneladas. Na área da 

cana transgênica, a principal aposta 

do banco de fomento é nos trabalhos 

desenvolvidos pelo Centro de Tecno-

logia Canavieira (CTC).

Localizado em Piracicaba, São 

Paulo, o CTC nasceu em 1969 como 

uma instituição de pesquisas sem fins 

lucrativos. Agora no século 21 ele 

foi transformado em uma sociedade 

anônima, controlada por empresas 

do setor sucroenergético, que busca 

se firmar como referência mundial 

em tecnologias disruptivas (tecno-

logias que avançam sobre bases já 

existentes) do setor. O BNDES subs-

creveu R$ 300 milhões em títulos do 

CTC com o objetivo de financiar a 

aquisição de equipamentos que, se-

gundo Yabe, colocaram a instituição 

“no estado da arte em tecnologia ge-

nética agrícola”. Está prevista para 

2017, por exemplo, o lançamento da 

primeira variedade de cana transgê-

nica desenvolvida no CTC.

Na área industrial o apoio do 

BNDES tem sido concentrado no 

esforço para desenvolver novas tec-

nologias como usinas de etanol de 

segunda geração e as biorrefinarias 

que Yabe considera o futuro do se-

tor. No terreno do etanol celulósico, 

o técnico destaca que já existem em 

funcionamento no país três plantas 

industriais, sendo duas em escala co-

As condições favoráveis 

que se desenharam desde 

o ano passado tendem a 

permanecer este ano na 

área do etanol, reforçadas 

pelo mercado do açúcar 

Artur Yabe

Área plantada quase dobrou em dez anos

Fonte: Unica.
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mercial, das empresas Granbio e da 

Raizen (empresa nascida da junção 

de parte dos negócios da Cosan e da 

Shell), e uma em escala demonstra-

tiva, do CTC. A Granbio é uma das 

empresas que estão na vanguarda do 

plantio de cana-energia.

No terreno das biorrefinarias, 

o técnico do BNDES ressalta que a 

realidade já chegou, havendo duas 

plantas em operação no país, uma 

em Brotas (SP), a Paraíso Bioenergia, 

que emprega tecnologia da norte-

americana Amyris, e outra do gru-

po Bunge, em área contígua à usina 

Moema, em parceria com a também 

norte-americana Solazyme.

A pesquisadora do Cepea e pro-

fessora da Esalq/USP Mirian Bacchi, 

especialista na área de etanol, enten-

de que o desenvolvimento de novas 

tecnologias é o principal caminho 

para reduzir os custos de produção 

do setor sucroenergético e trazer 

maior competitividade a seus produ-

tos, mas avalia que a curto e médio 

prazo esses incrementos tecnológi-

cos não ocorrerão em larga escala, 

seja por limitações financeiras, seja 

por falta de uma definição clara da 

política de combustíveis do país.

Mesmo reconhecendo que um 

eventual aumento do valor da Cide 

sobre a gasolina poderia ter impac-

tos inflacionários, a pesquisadora 

do Cepea pondera que toda política 

que venha a ser adotada pelos go-

vernos, inclusive aquelas referentes 

a impostos e contribuições, deve 

levar em conta o custo-benefício 

da sua adoção. E completa: “Cer-

tamente, o aumento do preço da 

gasolina não é desejável do ponto 

de vista da contenção do processo 

inflacionário. No entanto, deve-se 

considerar que o desmonte de um 

setor como o sucroenergético tam-

bém traria consequências graves 

para a economia nacional”.

Com base no acompanhamento 

da evolução dos preços ao longo de 

2015 até janeiro deste ano, Bacchi 

avaliou que os preços médios do eta-

nol na safra 2015/2016 ficarão, em 

valores reais, acima dos três últimos 

anos-safra, mas ligeiramente abaixo 

dos praticados na safra 2011/2012. 

A equipe técnica do Cepea focada na 

análise do segmento do etanol, co-

ordenada pela pesquisadora, estima 

que na safra 2015/2016 a moagem 

de cana na região Centro-Sul pode 

alcançar 630 milhões de toneladas, 

crescendo 5% em relação à safra 

2014/2015 (R$ 600 milhões).

Açúcar e equipamentos
Origem histórica da indústria e hoje 

parceiro do etanol nas atividades 

do setor sucroenergético, o açúcar 

vive na safra atual uma perspectiva 

de ganho de rentabilidade e de au-

mento das vendas. É que, segundo a 

O desenvolvimento de 

novas tecnologias é o 

principal caminho para 

reduzir os custos do setor 

sucroenergético e trazer 

maior competitividade 

Mirian Bacchi

O Brasil exporta dois terços da 

sua produção de açúcar, sendo 

que, desse total, cerca de 50% 

têm seus preços definidos em 

contratos previamente assinados 

e a outra metade acompanha 

as cotações do mercado 

internacional
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pesquisadora do Cepea e professo-

ra da Esalq/USP Heloisa Lee Burn-

quist, especializada na commodity, 

após cinco períodos consecutivos 

de superávit nos estoques interna-

cionais, as projeções de todas as 

consultorias especializadas são de 

que este ano haverá déficit de pro-

dução e de estoques.

O déficit, dependendo de quem 

avalia, pode ir de 2,5 milhões a  

8,2 milhões de toneladas, segundo le-

vantamento feito pela equipe do Ce-

pea coordenada por Heloisa. A apos-

ta da Organização Internacional do 

Açúcar (OIA), por exemplo, é em um 

déficit de 3,53 milhões de toneladas. 

Com base nessa expectativa, Heloisa 

calcula que há uma perspectiva de 

melhoria dos preços que são baliza-

dos pelo mercado internacional.

O Brasil exporta, segundo a pes-

quisadora, dois terços da sua pro-

dução de açúcar, sendo que, desse 

total, cerca de 50% têm seus preços 

definidos em contratos previamente 

assinados e a outra metade acompa-

nha as cotações do mercado interna-

cional. Segundo dados da Unica, na 

safra 2014/2015 o Brasil produziu 

35,5 milhões de toneladas de açúcar, 

sendo 90% na região Centro-Sul e 

10% no Nordeste.

O preço do açúcar é sempre maior 

do que o equivalente em etanol. En-

tre abril e dezembro do ano passado, 

por exemplo, o Cepea calculou que a 

vantagem obtida pelas usinas de São 

Paulo foi de 32% na comparação 

com o etanol anidro e de 35% em 

relação ao hidratado. Heloisa disse 

que o diferencial, que na safra ante-

rior estava na casa dos 20% (20% 

e 27%, respectivamente), fará com 

que haja aumento da parcela da sa-

fra de cana destinada ao açúcar, mas 

não um movimento em massa das 

usinas em direção ao produto, em 

detrimento do etanol.

De acordo a pesquisadora, a ex-

pectativa é que a proporção de cana 

destinada à produção de açúcar na 

safra deste ano passe de 42% na sa-

fra anterior para entre 44% e 45%, 

muito distante do pico recente dessa 

correlação que foi em 2010, quando 

a produção de açúcar absorveu 54% 

da cana moída.

O fenômeno se explica pelo fato 

de naquele ano a cotação do açúcar 

ter alcançado US$ 0,30 por libra-

peso, enquanto atualmente ela se 

encontra na faixa de US$ 0,13 após 

ter chegado a US$ 0,10 em agosto 

do ano passado. Heloisa ressalta 

também que o etanol, vendido basi-

camente no mercado doméstico (as 

exportações na safra passada não 

foram além de 1,6 bilhão de litros, 

As perspectivas favoráveis 

tanto para o etanol quanto 

para o açúcar não chegam a 

entusiasmar a indústria de 

máquinas e equipamentos 

para o setor, ao menos  

no curto prazo

pouco mais de 5% da produção), dá 

ao produtor muito mais liquidez do 

que o açúcar.

As perspectivas favoráveis tanto 

para o etanol quanto para o açúcar 

não chegam a entusiasmar a indústria 

de máquinas e equipamentos para o 

setor, ao menos no curto prazo. “A 

análise para o setor sucroenergético é 

a mesma que fazemos para a área de 

grãos: a safra é boa, a rentabilidade 

é boa, mas a venda de máquinas não 

cresce”, explica Pedro Estevão Bastos, 

presidente da Câmara Setorial de Má-

quinas e Implementos Agrícolas da 

Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Segundo Bastos, a causa do des-

compasso é a falta de confiança dos 

empresários do setor nos rumos da 

economia do país, o mesmo fenôme-

no que aflige as empresas de todas 

as áreas. Ele disse que em 2015 a sua 

área (não há uma avaliação especí-

fica para o setor sucroenergético) 

amargou queda de 27% nas vendas, 

após perda de 30% em 2013.

Como na área de máquinas e 

equipamentos a conquista de novos 

mercados é uma tarefa árdua, que 

demanda tempo, a desvalorização do 

real, que trouxe mais competitividade 

para os produtos da indústria brasi-

leira e mais receita por unidade ven-

dida, ainda não se refletiu no aumen-

to do volume exportado, hoje na casa 

dos 20% da produção, disse o execu-

tivo. E, vendendo pouco, o setor in-

veste pouco em inovação, ainda mais 

que, segundo Bastos, no ano passado 

o governo retirou os incentivos para 

esta finalidade previstos na chamada 

Lei do Bem (11.196/2005). 
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O mundo da energia é tradicional-
mente acostumado a pensar sob a 
ótica da oferta. As recentes (ou nem 
tão recentes) inovações tecnológi-
cas ocorreram principalmente no 
lado da oferta, em diferentes seg-
mentos energéticos – por exemplo, 
o fraturamento hidráulico e novas 
tecnologias na geração de energia 
elétrica. Em comum, está o fato de 
estarem promovendo mudanças im-
portantes na indústria de energia. 

No entanto, o setor de energia es-
tará cada vez mais próximo e sendo 
influenciado pelo consumidor. Com 
a perspectiva de maior urbanização, 
as cidades se consolidarão como cen-
tros de decisão, criando novas formas 
de interação entre os agentes. Nesse 
cenário, a tecnologia será fundamen-
tal para mudar o papel da demanda 
na indústria de energia. Uma nova 
onda de inovação deverá ocorrer do 
lado da demanda, com o potencial 
de provocar uma grande ruptura na 
maneira como a energia é entregue 
aos consumidores. A redução do pre-
ço de painéis fotovoltaicos e outras 
tecnologias associadas a Recursos 
Energéticos Distribuídos1 (REDs) – 
incluindo o desenvolvimento de tec-
nologias de armazenamento – têm 
um enorme potencial de promover 
essa revolução descentralizada, que 
parte do consumidor.

Mas a adoção de REDs em escala 
comercial ainda enfrenta desafios e, 
principalmente, enorme ceticismo. 
Muitos acreditam que eles só co-
meçarão a ser adotados em escala 
preocupante para o status quo da-
qui a 10 anos – talvez mais. Outros 
acham que essa mudança ocorrerá 
gradativamente. Será? 

Ao analisarmos outros setores 
da economia, observamos que as 
transformações em diversas áreas 

foram enormes. Empresas das mais 
diversas atividades mudaram seu 
foco da produção para o consumi-
dor, usando ferramentas disponibi-
lizadas pela tecnologia para acessá-
lo mais diretamente. Grande parte 
dos consumidores hoje não utiliza 
agências de viagens para comprar 
suas passagens aéreas e reservar ho-
téis, por exemplo – e isso sem falar 
no Airbnb! Tais mudanças foram 
potencializadas a partir da internet 
e permitiram aos consumidores ser 
mais ativos, obrigando as empresas 
a compreender melhor e a lidar di-
retamente com esse consumidor.

No setor elétrico – não só no 
 Brasil, mas também em outros luga-
res do mundo – a regulação tem con-
seguido até o momento “proteger” o 
setor dessas tendências.2 Como con-
sequência, as inovações ainda não 
atingiram em cheio o modelo vigente 
e a maneira como a energia é dispo-
nibilizada ao consumidor final. Mas 
esse cenário pode não ser sustentável 
por muito tempo e o setor poderá ter 
que se adaptar rapidamente. Em um 
ambiente em que a participação do 
consumidor se dará de forma mais 
ativa, como a indústria de energia 
elétrica poderá se posicionar?

Do lado das empresas, um primei-
ro passo é compreender melhor quem 
são seus consumidores – particular-

A “uberização” do setor  
de energia elétrica

Lavinia Hollanda 
Coordenadora de Pesquisa da FGV Energia

Tatiana Bruce da Silva
Pesquisadora da FGV Energia
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negócio interessante para elas. Para 
sua maior disseminação, os REDs 
precisam deixar de ser apenas uma 
maneira de cumprir um requerimen-
to regulatório para se tornarem, de 
fato, um negócio, onde os retornos 
possam ser ao menos parcialmente 
apropriados pelo investidor. 

A discussão sobre REDs sempre 
leva ao debate sobre as distribuidoras 
do futuro e como elas irão sobrevi-
ver. Mas, para construir as distribui-
doras do futuro, temos que trabalhar 
em conjunto com as distribuidoras 
do presente e pensar em modelos de 
compensação diferentes, que levem 
em consideração os diversos agentes 
do mercado – e não apenas as distri-
buidoras. É fundamental que esses 
agentes tenham a oportunidade de 
produzir soluções de acordo com a 
evolução das forças de mercado.

Finalmente, do ponto de vista re-
gulatório e de política pública, se as 
forças de mercado tendem a se tornar 
mais importantes, então o modelo 
regulatório precisa mudar. A política 
pública para o setor elétrico vem re-

mente os residenciais. O consumidor 
não consome energia, ele consome 
climatização, por exemplo. Ele quer 
ligar o ar-condicionado da sua casa 
em uma tarde quente de verão do Rio 
de Janeiro, a um preço acessível, que 
ele possa pagar. Se for de uma energia 
limpa, melhor ainda. O que ele quer 
é acessar serviços através da ener-
gia, e não a energia em si – ou seja, 
“people want hot showers and cold 
beers”!3  No futuro, as empresas de 
energia, em todos os elos da cadeia, 
precisarão definir uma estratégia 
para melhor se relacionarem com os 
seus consumidores, para que possam 
extrair mais valor de cada elétron e 
oferecer de forma mais eficiente ser-
viços a partir da energia.

Além disso, a ampliação da presen-
ça de REDs representa uma grande 
mudança no modus operandi do setor 
elétrico – não apenas no Brasil, mas no 
mundo todo –, e deverá envolver mu-
danças mais profundas em diversos 
aspectos, e para todos os stakeholders 
envolvidos. Do ponto de vista técni-
co, a mudança envolve uma transição 
da rede como a conhecemos hoje, de 
um sistema unidirecional, centraliza-
do, para um sistema descentralizado, 
que precisará incorporar um fluxo de 
energia que começa no consumidor. 

Do ponto de vista econômico 
e financeiro, será preciso discutir 
o papel de financiamentos nessa 
transição, além de revisitar o mo-
delo de negócios vigente. No mode-
lo atual, não há qualquer incentivo 
para que as distribuidoras estimu-
lem a maior inserção de REDs nos 
seus mercados – como exemplo, 
programas de eficiência energética 
das distribuidoras são executados a 
partir de uma obrigação regulató-
ria, e não por que representam um 

Uma nova onda de 

inovação deverá ocorrer 

do lado da demanda, com 

o potencial de provocar 

uma grande ruptura na 

maneira como a  

energia é entregue

forçando a reconstrução do antigo, 
em vez de construir o novo. Não es-
tamos transformando a rede, estamos 
usando a rede como ela é e adicionan-
do os elementos de REDs à medida 
que eles vão surgindo como potenciais 
soluções energéticas. Essas medidas 
paliativas de inserção de REDs no 
modelo atual não serão sustentáveis 
e contribuirão para uma maior desi-
gualdade entre os consumidores – é o 
que ocorre hoje, por exemplo, quando 
um grupo de consumidores que tem 
geração distribuída ou são mais efi-
cientes no seu consumo impõe custos 
maiores aos demais consumidores, em 
função do desenho da tarifa. 

As empresas de energia já conhe-
cem os desafios do lado da oferta. No 
entanto, o setor ainda não tem um 
entendimento amplo dos desafios que 
virão por meio das inovações tecnoló-
gicas e comportamentais pelo lado da 
demanda. O que mudará o perfil da 
indústria será o consumidor, através 
da tecnologia, e a maior inserção de 
REDs poderá ocorrer de forma rápida 
e inesperada. Nesse cenário, a regula-
ção acompanhará essa tendência e as 
empresas terão que se adaptar. Uma 
estratégia mais interessante para o 
setor seria antecipar esse movimento, 
discutir os cenários possíveis e se pre-
parar para o futuro. 

1O conceito de REDs engloba geração distri-
buída, eficiência energética, gerenciamento 
de demanda e armazenamento.

2Para mais detalhes, ver a excelente palestra 
de Richard Kauffman, secretário de Energia do 
estado de Nova York, no último “Energia em 
Foco”: http://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvener-
gia.fgv.br/files/apresentacao_novos_mode-
los_energia_eletrica_22-02_vfinal_0.pdf.

3Amory Lovins, pesquisador americano, presi-
dente do Rocky Mountain Institute.
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Petróleo

Em 2009 foi proposto um novo 
marco regulatório para a explora-
ção de petróleo e gás no pré-sal. En-
tre várias mudanças, duas chamam 
a atenção. A primeira diz respeito ao 
modo como o direito de exploração 
de petróleo é leiloado e como o go-
verno se apropria de sua parte nos 
recursos gerados. De modo estiliza-
do, migrou-se de um sistema no qual 
as empresas disputavam o direito 
de exploração principalmente por 
meio de lances em dinheiro (bônus 
de assinatura) para um sistema no 
qual a empresa vencedora é aquela 
que destina uma parcela maior do 
petróleo produzido ao governo.1 A 
segunda grande mudança foi a de-
finição da Petrobras como operador 
único dos campos do pré-sal, com 
participação de pelo menos 30%. É 
principalmente sobre este segundo 
aspecto que este artigo irá tratar, na 
medida em que atualmente tramita 
no Congresso um projeto de lei que 
justamente busca retirar da Petro-
bras a exigência de ser a operadora 
exclusiva do pré-sal.2 

À época as implicações dessas 
mudanças foram discutidas de for-
ma pouco aprofundada. O debate 
praticamente girou apenas em tor-

no de como os recursos gerados 
pela exploração do pré-sal seriam 
divididos entre os entes federativos. 
Embora a questão distributiva seja 
relevante, aspectos relacionados 
aos incentivos embutidos no novo 
modelo regulatório também são 
importantes e foram, em grande 

medida, negligenciados na discus-
são. E a construção de incentivos 
adequados faz toda a diferença. Há 
uma extensa literatura mostrando 
que, dependendo do modo como os 
incentivos são desenhados, um bi-
lhete premiado pode se transformar 
em uma maldição.3

O fato de a Petrobras ser obri-
gatoriamente o operador no pré-sal 
tem implicações sobre os lances das 
outras empresas (ou consórcios) que 
participam dos leilões. De forma 
resumida, ao aumentar a incerteza 
percebida pelas demais empresas 
que participam do leilão, a agressi-
vidade dos lances e, portanto, a re-
ceita obtida pelo governo, também 
é diminuída. Em grande medida, 
o resultado do leilão de Libra, no 
qual apenas um consórcio partici-
pou e arrematou o bloco pelo lance 
mínimo, ilustra de forma anedótica 
esse argumento. Para uma discussão 
mais detalhada sobre este ponto (e 
sobre outros aspectos do modelo 
regulatório do pré-sal não tratados 
aqui), remeto o leitor a um artigo de 
Vinícius Carrasco e João Manuel de 
Pinho Mello.4 

Mas há outra dimensão impor-
tante no que diz respeito à relação 

A Petrobras, o pré-sal e  
o papel da competição

Mauricio Canêdo Pinheiro
Pesquisador da FGV/IBre
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redução na parcela do petróleo ex-
traído a ser dividida entre governo 
e as empresas (profit-oil). 

Há inclusive evidências de que, 
em muitos casos, a concorrência 
entre as empresas é aparentemente 
mais importante do que a estrutura 
de propriedade (privada, mista ou 
pública) para explicar o desempenho 
das mesmas em termos de eficiência 
produtiva e produtividade. 

Ou seja, mesmo que pretenda 
manter parte do setor sob controle 
estatal – por meio de uma empresa 
pública ou de capital misto – é im-
portante que o governo não elimine a 
pressão competitiva sobre a mesma. 
É justamente esta pressão competi-
tiva que provê incentivos para que 
a empresa pública opere de forma 
eficiente, ou seja, que acompanhe as 
inovações tecnológicas e que opere a 
custos competitivos. Nesse sentido, a 
sensível melhora no desempenho da 
Petrobras após ter seu capital aberto 
e, principalmente, após ser exposta 
à competição, é uma indicação for-
te em favor desta prescrição (ver, 

entre concorrência e os resultados 
da exploração do pré-sal para a so-
ciedade: o papel da pressão competi-
tiva de outras empresas no desempe-
nho da Petrobras.  

Certamente um dos temas mais 
relevantes associado à  exploração 
de petróleo no pré-sal refere-se à 
tecnologia. Extrair petróleo tão 
longe da costa e em tamanha pro-
fundidade é um desafio imenso 
para as empresas do setor e de-
pende intensivamente de esforços 
em inovação. Embora não haja 
muita evidência empírica específi-
ca para o setor de petróleo e gás, 
a literatura econômica indica que 
a competição – seja das firmas já 
estabelecidas ou de potenciais en-
trantes – estimula a inovação, prin-
cipalmente em setores nos quais as 
empresas estão próximas da fron-
teira tecnológica, como é o caso da 
exploração de petróleo no pré-sal. 
Sendo assim, pode-se esperar que a 
concentração da operação em uma 
única empresa tenha efeitos nega-
tivos para o desenvolvimento das 
inovações tecnológicas que permi-
tirão a exploração segura e econo-
micamente viável do pré-sal. 

Além disso, há evidências sólidas 
de que a competição também tem 
impacto positivo na produtividade 
das empresas. Nesse sentido, um 
ambiente menos competitivo (ope-
rador único) tende a reduzir a efi-
ciência das empresas, o que por si 
só é indesejável do ponto de vista 
da alocação de recursos da econo-
mia. Diante das cláusulas típicas 
de um contrato de partilha da pro-
dução, o efeito da redução da efi-
ciência também gera diminuição da 
arrecadação do governo, pois todo 
aumento de custo se transforma em 

Mesmo que pretenda 

manter parte do setor 

sob controle estatal, 

é importante que o 

governo não elimine 

a pressão competitiva 

sobre a mesma

por exemplo, o artigo de  Benjamin 
Bridgman e coautores para evidên-
cias a esse respeito).5 

No modelo antigo, a Petrobras 
manteve seu protagonismo na ex-
ploração de petróleo no Brasil, mes-
mo após o fim do seu monopólio 
legal no setor (Lei do Petróleo). A 
empresa conhece a geologia brasi-
leira como nenhuma outra e se en-
contra na fronteira tecnológica na 
exploração de petróleo em águas 
profundas. Mas isso não basta. Se 
quisermos maximizar os ganhos 
advindos com a exploração de pe-
tróleo no pré-sal é necessário um 
ambiente regulatório adequado. 
Entre outras coisas, é preciso que as 
empresas do setor, Petrobras inclu-
sive, sejam expostas à competição, 
que é uma ferramenta poderosa de 
incentivo ao aumento de eficiência 
e produtividade. Desse modo, man-
ter a Petrobras como operador ex-
clusivo do pré-sal não me parece ser 
uma boa estratégia. 

1o objetivo aqui foi capturar a essência dos 
dois modelos. obviamente há vários outros 
aspectos e detalhes que não foram mencio-
nados. Por exemplo, o programa exploratório 
mínimo e o conteúdo local também entram na 
definição da empresa vencedora.

2Projeto de lei do Senado no 131, de 2015.

3A literatura consagrou o termo maldição dos 
recursos naturais para descrever a tendência 
de países com abundância de recursos naturais 
se desenvolverem relativamente menos.

4Carrasco, V., Mello, J.M.P. (2015). o marco re-
gulatório do pré-sal e a proposta do senador 
José Serra, http://exame.abril.com.br/rede-de-
blogs/leis-da-oferta/2015/09/18/o-marco-re-
gulatorio-do-pre-sal-e-proposta-do-senador-
jose-serra/.

5Bridgman, B., Gomes, V., teixeira, A. (2011). 
threatening to increase productivity: evidence 
from Brazil’s oil industry. World  Development,  
v. 39, p. 1372-1385.
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No final de março, o Tratado de Assun-
ção, que marca a criação do Mercosul, 
completa 25 anos. O bloco chega a 
mais um aniversário acumulando crí-
ticas sobre sua eficácia do ponto de 
vista comercial e econômico, já que 
tem pouco a mostrar no âmbito de 
acordos comerciais e no estímulo de 
cadeias de valor regionais. Para o em-
baixador Regis Arslanian, entretanto, 
não se pode desmerecer a importân-
cia do bloco. Ele descreve o Merco-
sul como um clube com normativas 
bem-estruturadas, mas que depende 
da vontade dos sócios para usá-lo de 
forma mais produtiva. Em conversa 
com Conjuntura Econômica, o embai-
xador, que chefiou parte das negocia-
ções para um acordo comercial entre 
Mercosul e União Europeia no início 
dos anos 2000, alerta que o bloco não 
conquistará avanços com os países 
europeus se não modernizar seu mo-
delo negociador, ainda calcado em 
tarifas, e retomar a agenda produtiva. 
“Para nos engajarmos numa negocia-
ção, precisamos estar mais abertos e 
ter propostas mais abrangentes e am-
biciosas”, afirma.  

Mercosul:  
modo de usar

Regis Arslanian
Embaixador

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

mais interesse em exportar. Digo isso 
porque na época das negociações do 
acordo com os europeus (suspensas 
em 2004), o maior interesse deles no 
Mercosul eram veículos e autopeças 

Hoje, mega-acordos como o Trans-
pacífico e o Transatlântico (TPP e 
TTIP) são muito mais abrangentes. 
O custo de não mudar é que estamos 
de fora das cadeias globais de valor. 
Hoje não há como imaginar uma 
integração produtiva, uma parceria 
entre países sem um guarda-chuva 
legal e um modelo regulatório que 
seja mais ou menos homogêneo, sem 
proteção intelectual, regras análogas 
em matéria de produção industrial. 
Veja: o mercado do Mercosul é muito 
atraente para europeus e americanos, 
com todos os problemas que ele tem. 
A Venezuela é um mercado impor-
tantíssimo. Será um dia, quando tiver 
uma situação política mais estável. 
Mas o fato é que, para nos engajar-
mos numa negociação, precisamos 
estar mais abertos e ter propostas 
mais abrangentes e ambiciosas. 

Conjuntura Econômica — Em sua 

opinião, quais as perspectivas de se 

comemorar os 25 anos do Mercosul 

com o encaminhamento favorável 

das negociações do tratado comer-

cial com a União Europeia?

O problema para isso é que temos um 
modelo negociador do Mercosul e do 
Brasil que é dos anos 1990, calcado 
em tarifas que já está ultrapassado. 
Temos uma oferta que abarca 87% 
do universo tarifário – que é uma boa 
oferta inicial –, mas os europeus, na 
minha opinião, não querem mais fa-
zer acordo nesses termos. Para eles, 
não interessam concessões em tarifas 
e cotas sem que haja uma convergên-
cia regulatória. Afinal, qual o peso da 
tarifa hoje em dia? Houve uma des-
valorização do real de mais de 40% 
do ano passado para cá. Nossa maior 
tarifa dentro da TEC (Tarifa Externa 
Comum), que é de automóveis, é de 
35%. Ou seja, foi totalmente neutrali-
zada pelo câmbio. Além do mais, com 
o Inovar Auto, as fábricas europeias 
se instalaram no Brasil e eles não têm 

Divulgação
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De onde essa mudança deverá vir?

Tem que haver consenso tanto do setor 
empresarial, do Congresso – que terá 
que aprovar os acordos –, quanto da 
sociedade civil, dos sindicatos, da aca-
demia, para fazermos negociações que 
modernizem nossa política industrial, 
que abram portas para um intercâm-
bio maior. Hoje, por exemplo, não es-
tamos participando de importantes ne-
gociações plurilaterais, como o acordo 
sobre comércio de serviços (Tisa) – que 
envolve áreas como transporte, ener-
gia, finanças e comércio eletrônico. 
As associações de serviços no Brasil 
estão desesperadas, querem participar, 
sentar na mesma mesa e discutir o que 
está sendo combinado. O Brasil pre-
cisa rever seu arcabouço jurídico em 
questões anacrônicas como a lei geral 
de telecomunicações, as restrições para 
cabotagem, para que nos ajude a inte-
grar nossa economia. E essa decisão 
tem que ser estimulada dentro do Mer-
cosul. Garanto que a Argentina, com o 
novo governo, Uruguai e Paraguai es-
tarão dispostos a adotar uma decisão 
dessas, de mudar o enfoque e adotar 
modelo negociador mais aberto.

No âmbito comercial, o balanço que 

se faz do Mercosul tende a ser ne-

gativo, a ponto de se defender uma 

reversão da união aduaneira. O se-

nhor concorda?

Não, pois isso não é culpa do Merco-
sul, que possui uma normativa muito 
bem-estruturada. O bloco é como um 
clube. Você pode ter regras maravi-
lhosas, mas, se os sócios não as se-
guirem, jogarem papel no chão, não 
respeitarem os horários, o clube vai 
para o brejo. Aliás, o mandato que a 
comissão europeia recebeu dos países 
da União Europeia é para negociar 
com o Mercosul, não individualmen-

te. O problema é que a agenda políti-
ca acabou suplantando a comercial e 
a econômica. O Mercosul funcionou 
muito bem durante a época do FHC e 
cresceu muito durante o governo Lula. 
Muito se fez. Por exemplo, o acordo 
para eliminação da dupla cobrança 
da TEC para produtos importados 
que circulem pelo bloco (firmado em 
2010). Isso era alvo de reclamação dos 
 europeus, pois que união aduaneira 
era essa, sem livre circulação de pesso-
as e muito menos de mercadoria? Esse 
item também é um importante entrave 

para a integração produtiva dos países 
do bloco. Mas o acordo começou a ser 
implantado e parou, porque a agenda 
produtiva do Mercosul está parada. 

A mudança do quadro político na 

região, que coincide com o fim do 

superciclo das commodities, pode 

favorecer essa retomada?

Acho que, quanto mais houver essa 
mudança, mais os países se interes-

Houve uma desvalorização 

do real de mais de 40% 

do ano passado para cá. 

Nossa maior tarifa dentro 

da Tarifa Externa Comum, 

que é de automóveis,  

é de 35%

sarão em usar o Mercosul de forma 
mais produtiva. A virada de direção 
ideológica na Argentina também ten-
de a ajudar. A comissão de monitora-
mento bilateral entre ambos os países, 
que deveria se reunir a cada dois me-
ses, mas estava parada há pelo menos 
um ano e meio, foi retomada. Tudo 
isso poderá criar um espaço melhor.

Qual a agenda necessária para o 

Mercosul hoje?

Não é necessário sermos inovadores. 
Temos que retomar a agenda que foi 
iniciada e ainda precisa ser implemen-
tada. O Mercosul é um instrumento 
poderosíssimo para todos. Se for bem 
usado pelos sócios, pode ser muito útil. 
Mas o Brasil precisa ser atuante. Caso 
contrário, não haverá jogo. Em 35 
anos que estive no Itamaraty, nunca vi 
uma instrução sequer indicando que o 
Brasil tinha que ter liderança na Amé-
rica do Sul. Mas é óbvio que tem que 
ter. E, na América do Sul, é a diploma-
cia presidencial que abre portas.  

Por conta da crise política e econô-
mica interna, entretanto, nosso gover-
no não tem conseguido se debruçar 
mais sobre temas de política externa, e 
acho difícil que haja capacidade para 
promover essa mudança no Mercosul 
nos próximos dois ou três anos. Acor-
dos de facilitação de investimentos, 
por exemplo, são importantíssimos. 
Outras iniciativas individuais, como 
a negociação de uma via rápida na 
análise de patentes entre Brasil e EUA 
(Programa Patent Prosecution Hi-
ghway, iniciado em janeiro), são bons 
indícios. Mas ainda são pontuais, não 
fazem parte de uma estrutura nova, 
dessa política consistente, proativa e 
produtiva a que me refiro. E da qual o 
Mercosul precisa, para não ser deixa-
do para trás. 
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Investigações de antidumping fazem 
parte do arcabouço jurídico da Or-
ganização Mundial do Comércio 
(OMC) e, a partir de 1995, todos 
os membros da OMC passaram 
a incorporar em suas legislações 
nacionais as normas da OMC. O 
dumping é definido, no comércio 
internacional, como preço de expor-
tação abaixo do preço praticado no 
mercado doméstico do produtor. A 
comprovação de dumping acompa-
nhada de dano à indústria permite 
que o país importador cobre direitos 
antidumping dos exportadores. 

Os procedimentos técnicos das 
investigações são detalhados para 
que se compare os preços de expor-
tação com os preços no mercado 
doméstico, considerando variações 
cambiais, regimes tributários, for-
mas de concorrência nos merca-
dos, entre outras questões. O país 
exportador deverá fornecer a “me-
lhor informação possível” e que 
seja considerada aceitável pelo país 
investigador. Essa informação fica 
descartada quando se trata de eco-
nomias planificadas (economias de 
não mercado), pois as séries de pre-
ços não são construídas a partir das 

variáveis que compõem o valor nas 
economias de mercado. Nesse caso, 
a OMC permite que o país investi-
gador construa a série de preços a 
partir de terceiros mercados. Direi-
tos antidumping calculados com re-
ferência de terceiros mercados são 
mais altos do que os baseados na 

comparação com os preços domés-
ticos (Scott e Jiang, 2015).

No Protocolo de Acessão da 
China na Organização Mundial do 
Comércio, o artigo 15 permite que 
os membros da OMC continuem 
tratando a China como uma eco-
nomia de não mercado até dezem-
bro de 2016. A partir dessa data, 
as investigações de antidumping 
da China devem seguir os mes-
mos procedimentos aplicados às 
economias de mercado. Nos anos 
recentes, vários artigos e pronun-
ciamentos analisaram essa afirma-
ção sob diferentes óticas. A ótica 
jurídica (Thorstensen, Ramos e 
Muller, 2015) que mostra não ser 
automática a obrigação das inves-
tigações passarem a ser realizadas 
com os critérios de economias de 
mercado. A ótica econômica (Scott 
e Jiang, 2015) que estima o impac-
to do abandono do tratamento de 
economia de não mercado para a 
China para a União Europeia. Os 
autores calculam perdas de até 3,5 
milhões de empregos e de menos 
2 pontos percentuais no PIB, um 
exercício que depende de hipóteses 
e parâmetros que podem ser con-

A China como economia de mercado 
em 2016: qual é a diferença para a 

economia mundial?
Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora da FGV/IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
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Fonte: www.wto.org. Elaboração FGV/IBRE.

testados. E a ótica da economia 
política (Puccio, 2015) que rela-
ciona o reconhecimento com moti-
vações econômicas e políticas, que 
iremos analisar na segunda seção 
deste artigo. 

Em 2004, o Brasil assinou um 
Memorando de Entendimento com 
a China sobre cooperação em maté-
ria de investimento e comércio. No 
artigo 1 do memorando de uma pá-
gina está escrito: “Brasil reconhece 
o status de economia de mercado 
para a China”. O Brasil, porém, 
nunca legalizou esse novo status da 
China. Compartilhamos a ideia de 
que o artigo 15 da OMC não leva 
automaticamente ao reconhecimen-
to da China como economia de 
mercado. Logo, como um dos prin-
cipais aplicadores de direitos anti-
dumping contra a China, o Brasil 
irá enfrentar o dilema do reconhe-
cimento no presente ano. 

Principais países 
O uso de medidas antidumping no 
comércio internacional cresceu a 
partir do término da Rodada Uru-
guai (1986/1994) que criou a OMC. 

A limitação para o uso de subsídios 
para produtos industriais reduziu 
o número de investigações sobre 
direitos compensatórios (subsídios) 
que eram majoritárias na década 
de 1980. Entre 1995 e 2014, foram 
notificadas na OMC a abertura de 
380 investigações de subsídios e 
4.757 de antidumping.  

A definição de dumping no co-
mércio internacional (preço expor-
tado abaixo do preço praticado no 
mercado do produtor) é contestada 

na literatura econômica, pois não 
se trata de vendas abaixo do custo 
médio de produção. Os diferentes 
preços praticados no comércio in-
ternacional são identificados como 
práticas permitidas quando há seg-
mentação de mercados. A mesma 
rede de supermercados, por exem-
plo, pode vender o mesmo produto 
com preços diferentes dependendo 
da localização da sua loja. Esse de-
bate, porém, não tem muitos adep-
tos nos fóruns de negociações. As 
investigações são expedientes efi-
cientes e rápidos para conter im-
portações quando indústrias estão 
experimentando perdas, mesmo 
que a causa principal não seja o 
dumping. A investigação é reali-
zada em duas etapas. Na primeira, 
que dura em geral 45 dias, é feita 
uma determinação preliminar da 
margem de dumping que já é co-
brada em juízo. Depois, a investi-
gação continua e se declara a deci-
são final, após um prazo ao redor 
de 18 meses.

A abertura de investigações de 
antidumping (IAD) cresceram a 
uma média anual de 15% entre 
1995 e 2001, passando de 157 

Gráfico 1: Número de investigações de dumpimg 
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das importações. Ressalta-se que 
no triênio de 2012-2014, o Brasil 
liderou a abertura das investiga-
ções de IAD (45%) seguido da Ín-
dia (29%). A valorização do real 
até 2013 e o mercado interno em 
retração podem explicar esse re-
sultado (gráfico 3).

A China lidera a lista dos países 
mais investigados nos casos de anti-
dumping (22% do total acumulado 
entre 1995 e 2014, gráfico 4). A Co-
reia, segunda colocada, explica 7% 
do total e os Estados Unidos, 6%. 
O Brasil é o 11o país mais investiga-
do com percentual acima da União 
Europeia. A concentração dos casos 
na China e em países asiáticos difere 
da estrutura da abertura das inves-
tigações, onde há uma distribuição 
relativamente mais equilibrada da 
origem geográfica dos países. É in-
teressante voltar ao gráfico 2, onde 
estão registrados os percentuais de 
investigações abertas contra a Chi-
na pelos principais países aplicado-
res. Em todos os países, a China é o 
país mais investigado. Esse resulta-
do coincide com o fato de a China 

*Países que abrem as investigações. Fonte: www.wto.org. Elaboração FGV/IBRE.

investigações é pequena para os 
outros países. Na lista dos princi-
pais importadores de 2014, a Índia 
está em 12o lugar (2,4% das im-
portações mundiais), o Brasil em 
22o lugar (1,3%), Austrália (23o, 
1,2%), África do Sul (33o, 06%) e 
Argentina (46o, 0,3%). O ativismo 
de alguns países no uso das IAD 
sugere que o instrumento cumpre 
um importante papel na contenção 

casos para 372 casos. Após esse 
período, as investigações caem, so-
bem no auge da crise (2008/2009), 
caem outra vez e voltam a au-
mentar (gráfico 1). A variação no 
número de investigações tende a 
estar associada em cada país aos 
movimentos cambiais e situação 
do mercado interno. Moeda des-
valorizada e mercados internos em 
expansão reduzem o impacto dos 
preços de dumping, o que não po-
demos analisar no gráfico.  

Podemos, porém, explicar, o 
aumento do número de casos na 
década de 1990 com a entrada 
de novos aplicadores das investi-
gações. No acumulado de 1995 a 
2015, a Índia lidera o número de 
investigações abertas (16%) segui-
da dos Estados Unidos, União Eu-
ropeia, Brasil, Argentina, Austrá-
lia, África do Sul, China, Canadá, 
Turquia, México e Coreia. Estados 
Unidos e União Europeia estarem 
na lista dos maiores aplicadores 
é esperado pois são os principais 
importadores mundiais, mas a 
correlação entre importações e 

Com o reconhecimento 

da China como economia 

de mercado, as perdas 

para a UE seriam de até 

3,5 milhões de empregos 

e de menos 2 pontos 

percentuais no PIB

Gráfico 2: Principais países na abertura das investigações de dumping

Participação da China no total das investigações Participação dos países relatores* no total das investigações de dumping 1995-2014

5%
7% 6%

8%
4% 5%

3%

11%

16%

3% 4%

10%

17%

29%

16%

22%

18%
20%

24% 23%

38% 38%

25%

África 
do Sul

Argentina Austrália Brasil Canadá China Coreia Estados 
Unidos

Índia México Turquia União 
Europeia



CONJUNTURA COMÉRCIO EXTERIOR

M a rço  2016  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  6 3 

ser a principal origem das importa-
ções (Índia, Estados Unidos, União 
Europeia, Brasil e Austrália) ou 
está em segundo ou terceiro lugar: 
Argentina (2o); África do Sul (2o); 
Canadá (2o); Turquia (3o); México 
2o); e Coreia (2o). 

Como a China é o país mais in-
vestigado, os maiores aplicadores 
tendem também a serem os países 
que explicam o maior número de 
investigações contra a China, con-
forme descrito no gráfico 5. A Índia 
lidera as IAD com 16%, seguida dos 
Estados Unidos com 12%.

Economia de mercado
Para a China, a importância do 
reconhecimento como economia 
de mercado é mais relevante do 
ponto de vista político do que eco-
nômico. O ganho econômico seria 
a possível redução nas estimativas 
das margens de dumping, mas esse 
não foi um fator que limitou a ex-
pansão das importações chinesas. 
Além disso, os países têm relati-
va margem de liberdade na forma 

como realizam os seus cálculos de 
dumping, desde que não sejam con-
testados por seus parceiros. O ga-
nho político para a China é a sua 
aceitação como membro em iguais 
condições econômicas no mundo 
ocidental. É o simbolismo do reco-
nhecimento (Brown, 2016). 

Estados Unidos e União Europeia 
não declararam sua posição em re-
lação ao reconhecimento da China 
como economia de mercado. Esti-
mativas de surtos de importações 
da China e perdas de empregos são 
apresentadas como argumentos con-
tra o reconhecimento. No entanto, 
não há consenso em relação a esses 
resultados e a decisão deverá depen-
der de outras considerações.

Puccio (2015) analisa quatro gru-
pos de países que já reconheceram 
o status de economia de mercado 
(EM) da China ou declararam seu 
apoio. No primeiro caso são países 
que assinaram acordos comerciais 
com a China, que consideravam de-
sejáveis, e o reconhecimento da EM 
veio como precondição. Nesse gru-
po se encontram Nova Zelândia, 

Austrália, Peru, Chile, Costa Rica 
e países da Asean (12 nações asiá-
ticas, entre elas Malásia, Filipinas, 
Indonésia, Cingapura, Tailândia). 
África do Sul poderá integrar esse 
grupo. No segundo são países com 
forte presença do Estado e econo-
mias similares à da China como a 
Rússia e o Vietnã. No terceiro, paí-
ses que assinaram memorandos de 
entendimento para promoção de in-
vestimentos e comércio como o Bra-
sil e a Argentina, mas não tornaram 
legal o reconhecimento. Por último, 
países africanos que reconhecem 
legalmente ou fazem memorandos 
para reconhecimento em troca de 
ajuda e cooperação chinesa. 

Estão de fora, portanto, além dos 
Estados Unidos e União Europeia, a 
Índia, México, Japão e Canadá. Nes-
se jogo, a decisão dos dois primeiros 
é mais uma peça que ajuda na cons-
trução de um cenário de cooperação 
para a estabilidade da economia 
mundial. Ao mesmo tempo, porém, 
como a China nem sempre cumpre 
suas obrigações na OMC e a forte 
presença do Estado é fator de tensões 

Gráfico 3: Participação dos principais países responsáveis pela abertura das 
investigações de dumping (média 2012-2014)

Fonte: www.wto.org. Elaboração FGV/IBRE.
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com as principais economias mun-
diais, é possível que queiram barga-
nhar para que concedam o status de 
economia de mercado. A barganha 
envolveria mais compromissos com o 
rito de passagem para uma economia 
de mercado. Nesse caso, é preciso ter 
cautela para que não se prejudique a 
transição do modelo de crescimento 
pautado em investimentos para o de 
consumo, conforme previsto pelo go-
verno de Beijing. 

O reconhecimento pelo Japão e a 
Índia pode contribuir para atenuar 
as tensões políticas e de território 
com a China. Ao mesmo tempo, não 
se descartam possíveis barganhas. 

A posição do Brasil e da Argen-
tina não é de barganha, pois ressal-
tam a importância dos investimentos 
chineses na região. Aqui, o estudo de 
Thorstensen e outros (2015) conclui 
que dezembro de 2016 não marca o 
fim da possibilidade do uso da me-
todologia alternativa nas IAD. Em 
adição, não faz parte das agendas 
desses países disciplinar a economia 
chinesa. Logo, reconhecer a China 
como economia de mercado parece 
ser a melhor opção, no momento.  

Puccio, L. (2015). Granting market economy 
status to China. European Parliamentary Rese-
arch Service. http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2015/571325/EPRS_
IDA%282015%29571325_EN.pdf.

Brown, K (2016) http://thediplomat.com/2016/ 
01/why-the-eu-should-grant-china-market-
economy-status.

Scott, R., Jiang, X. (2015). Unilateral grant of ma-
rket economy status to China would put millons 
of EU Jobs at risk. EPI Briefing Paper 407, setem-
bro, Economic Policy Institute, Washington, 
www.epi.org.

Thorstensen, V., Ramos, D., Muller, C. (2015). Re-
conhecimento da China como economia de mer-
cado: o dilema de 2016, http://ccgi.fgv.br/.

Gráfico 4: Participação dos países exportadores no 
total das investigações de dumping (1995-2014)
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Gráfico 5: Percentual dos países no total das investigações 
de dumping em relação à China (1995-2014)
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