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Tendo em vista que a sociedade brasileira vem
se tornando mais demandante de políticas nas
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alterações por que passou na década passada,
após a descoberta do pré-sal?
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Parece simplista a leitura
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estariam prontos a assumir
um mandato tampão no
qual tentariam pôr em
prática pelo menos parte do programa liberal e
ortodoxo “Ponte para o Futuro”. Na verdade, as
dúvidas que surgiram na última semana de março
em relação a esta previsão otimista reduzem
tanto a probabilidade de impedimento como as
perspectivas de sucesso do governo Temer, caso a
presidente efetivamente seja removida do seu cargo.
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Em 2015 o Brasil registrou a primeira queda casada
de crescimento econômico e desigualdade desde
1992, quebrando o ciclo de resistência que mantinha
o bem-estar social subindo acima do PIB há mais de
uma década. Para Marcelo Neri, diretor da FGV Social
e ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos,
a recessão coloca o país em uma armadilha da
desigualdade crescente, da qual não conseguirá se
desvencilhar caso opte pelo ajuste fiscal a partir dos
programas mais eficientes para a redução da pobreza.

O estado de paralisia em que se encontra o país
poderá fazer com que a recessão avance até o
primeiro trimestre de 2017, cumprindo 12 trimestres,
confirmando-se como a mais longa registrada desde
os anos 1980. Segundo estimativas dos economistas
da FGV/IBRE que elaboram o Boletim Macro IBRE, no
período de 2014-2017 a renda per capita deverá cair
em torno dos 10%, aproximando-se do verificado
na recessão de 1981 a 1983, de 12,4%, quando o
crescimento populacional era maior.
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Uma revolução anunciada
vem se configurando nas
fábricas dos principais
países industrializados.
Suas máquinas, que outrora
somente atendiam a
comandos para realizar operações, passam a reunir
informações, processá-las e tomar decisões a partir
da comunicação com outras máquinas, com outras
fábricas e até com o consumidor – sem intervenção
humana, através da internet. No Brasil, ainda estamos
engatinhando nesse terreno.
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60 Refazendo a casa
Doze anos depois do domínio do chamado
kirchnerismo na política argentina – Nestor Kirchner
entre 2003 e 2007 e Cristina, de 2008 a 2015 – a
Argentina dá sinais de querer ingressar em nova
etapa, mais amistosa ao mercado e indicativa de
maior abertura ao mundo, de olho na perspectiva
de maior acesso aos capitais internacionais de que
necessita para fechar contas internas e financiar
seu crescimento, junto ao esperado incremento da
entrada de divisas via exportações, agora desoneradas.
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Nota do Editor
A agenda econômica ficou,
no mês passado, ainda mais
refém dos desdobramentos
políticos. A ampliação das
investigações da Lava Jato, a abertura do processo de
impeachment da presidente Dilma e o anúncio feito
pela direção do PMDB de que não faz mais parte da
base de sustentação do governo turvaram ainda mais o
já complexo quadro da economia brasileira.
Nesse conturbado cenário, há alguns pontos que
merecem uma reflexão. Só para enumerar três deles.
O primeiro é que a sociedade brasileira mudou radicalmente desde a Constituição de 1988. A nova Carta
estabeleceu uma série de benefícios à população, justos
sem dúvida, mas que ampliaram os gastos do governo,
sem que fossem criadas receitas para cobri-los. O segundo é que o acesso à informação, com o avanço da
internet e redes sociais, passou a exercer um papel cada
vez mais relevante junto à população, ainda difícil de
mensurar em sua totalidade. O terceiro é que a ascensão do PT ao poder acelerou o processo de inclusão social, iniciado, ainda que timidamente, no governo FHC.

Ou seja: as demandas da sociedade brasileira hoje são
bastante diferentes daquelas de 25, 30 anos atrás. E esse
é um ponto fundamental que deve ser levado em conta
na formulação de futuras políticas públicas.
Hoje, dada a gravidade do cenário político e deterioração do quadro econômico, não restam dúvidas de
que uma ampla reforma é necessária. Como fazê-la,
arrumando a casa e, ao mesmo tempo, atendendo aos
principais anseios da sociedade e as questões políticas
é o grande desafio.
O país está paralisado, envolto numa disputa ferrenha entre os que defendem e os que são contrários
ao impeachment da presidente. Qualquer que seja
a definição parece pouco provável que a economia
consiga se reerguer com a rapidez necessária. Há o
grande risco de ficar a polarização, vitaminada desde
o ano passado pelos dois lados, o que poderia prolongar essa paralisia. Seria o pior dos mundos que,
esperamos, não ocorra.
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Como seria o Brasil se o
modelo do petróleo não
tivesse sido alterado?
Luiz Guilherme Schymura
Doutor em Economia pela FGV/EPGE

O Brasil viveu de meados da década passada até 2011 – ou, de forma um pouco mais atenuada, até
2014 – o que poderia ser descrito
como uma bolha de consumo. É
inegável que o boom de commodities proporcionou à sociedade
brasileira uma fase de ouro. Este
é o contexto sobre o qual esta
Carta tentará fazer a seguinte
reflexão contrafactual: tendo em
vista que a sociedade brasileira
vem se tornando mais demandante de políticas nas áreas sociais, o
que teria ocorrido se o modelo de
exploração de petróleo não tivesse sofrido as alterações por que
passou na década passada, após
a descoberta do pré-sal?

Foco no consumo
O período mencionado acima foi
uma fase em que o desemprego
caiu e a renda aumentou de forma compatível com a redistribui6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 016

ção – isto é, em linhas gerais, todos ganharam, mas o avanço foi
tanto maior quanto mais baixa a
faixa de rendimentos. Mudanças
nas leis e regras dos empréstimos
levaram a uma forte e contínua
expansão do crédito, que permitiu
aos brasileiros menos afortunados ter acesso a bens de consumo
duráveis, inclusive automóveis, e,
em menor, mas significativa escala, ao sonho da casa própria.
A valorização do real em boa
parte do governo Lula também
contribuiu para reduzir o preço de
produtos importados e das viagens
e compras no exterior, resultando
na imagem emblemática dos aeroportos lotados por contingentes
das classes populares que anteriormente não tinham acesso a
viagens aéreas.
Esse momento extremamente
positivo da economia também foi
composto, é claro, pela atuação do
setor público. Por diversas razões

que já foram exploradas em outras
Cartas da Conjuntura, a arrecadação tributária viveu um período
excepcional, em que cresceu acima
do PIB. Com isso, foi possível realizar uma ambiciosa política social, cujos principais instrumentos
foram a introdução e a expansão
do programa Bolsa Família e a
política de aumento real do salá-
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rio mínimo, que indexa benefícios
sociais e previdenciários. Somando-se ao mercado de trabalho
aquecido, especialmente para os
trabalhadores menos qualificados,
os programas sociais contribuíram
para as quedas recorde da pobreza
e da desigualdade.1
É fácil, a partir da perspectiva
atual, verificar que o forte aumento
do consumo nesse período de bonança privilegiou o presente em detrimento do futuro. Assim, o que se
constata é que a bolha de consumo
experimentada no início do século
não melhorou a dinâmica do binômio poupança e investimento. Dessa forma, não potencializou o crescimento da economia brasileira.2

no encontrou poucos adeptos. O
entendimento, portanto, de que
o país estivesse maduro durante
o recente boom de commodities
para implementar e aplicar uma
institucionalidade centrada na
ideia de poupança parece um sonho tecnocrático, sem contrapartida na realidade política.3
Na verdade, a partir de 2007,
quando foram descobertas as jazidas de petróleo na chamada
camada do pré-sal, o regime de

Bolha de consumo no
início do século não
melhorou a dinâmica

O petróleo
Coincidindo com o boom de outras commodities nas quais o Brasil é um grande e eficiente player
global, como minério de ferro e
soja, o país foi agraciado com a
descoberta de novas e vastas reservas de petróleo. A discussão
política quanto à destinação dos
recursos provenientes dos royalties desses novos campos tomou
boa parte da agenda do Congresso
Nacional. O debate concentrouse na escolha das áreas sociais que
deveriam ser contempladas com
os recursos. A que mereceu maior
atenção dos congressistas foi a
educação. Vale ressaltar que a
possibilidade da utilização desses
bônus para abatimento de dívida
ou a criação de um fundo sobera-

do binômio poupança
e investimento, não
potencializando o
crescimento econômico

exploração, desenvolvimento e
produção petrolífera no Brasil
passou por grandes modificações. De 1999 a 2008, houve leilões de concessão todos os anos,
o que estimulou as atividades no
país não só da Petrobras, mas
também das multinacionais de
petróleo. Com a entrada em cena
do pré-sal, o governo decidiu
mudar o marco regulatório para
A b r i l 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7
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as descobertas nesta camada, introduzindo o regime de partilha.
A mudança do sistema e o fato
adicional de que a Petrobras se
tornou obrigatoriamente a operadora em todos os campos reduziu
a velocidade com que a produção
do pré-sal foi iniciada e expandida. Mesmo os leilões dos campos
convencionais foram desacelerados – depois de 2008, um novo
leilão só veio a ocorrer em 2013.
No regime de partilha do pré-sal

Caso o país tivesse
obtido receitas
expressivas de royalties
do petróleo, os gastos
sociais, principalmente
em educação, teriam
sido aumentados

propriamente dito, só houve um
leilão em 2013. O que sugere que
a mudança no marco regulatório
criou significativos entraves no
processo licitatório.
A alteração do modelo de exploração para o pré-sal e a gestão
como um todo da área petrolífera
a partir de 2008 sempre foram intensamente criticadas por vários
analistas. Alguns críticos colocam
8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 016

essas mudanças como um dos itens
equivocados da política econômica
do PT que estariam na raiz da atual crise econômica. E não parece
restar dúvida de que mantidos o
regime de concessão para o pré-sal,
o ritmo de leilões até 2008 e o nível de interesse e participação das
multinacionais da área até então,
o Brasil teria extraído bem mais
petróleo nos últimos anos do que
efetivamente aconteceu.
Uma reflexão interessante, entretanto, é saber o que teria ocorrido se, durante o boom de commodities, o Brasil tivesse usufruído
dessa receita petrolífera adicional.
Como se observou acima, não havia nesse período nem a institucionalidade nem o consenso político
necessário para transformar as
receitas advindas de dádivas da
natureza em poupança e investimento. Na ausência do arcabouço
necessário, é muito provável que a
manutenção do modelo de concessão para o pré-sal, ferrenhamente
defendida por tantos críticos da
política econômica dos últimos
anos, teria acirrado ainda mais
a bolha de consumo mencionada
no início do texto, assim como a
pressão cambial e salarial sobre a
nossa combalida indústria.4
Na segunda metade da década
passada, a economia brasileira era
insuflada pelo boom de commodities e a sociedade exigia e obtinha
maior cidadania econômica e a expansão do consumo das massas secularmente excluídas. Raciocinar
retrospectivamente que poderia
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haver na época instituições que assegurassem que parte da bonança
seria poupada e investida – e que,
neste contexto, receitas adicionais
do pré-sal só acelerariam o desenvolvimento – é típico de uma visão
economicista que ignora o contexto social e político em que a história real se move.
Caso o país tivesse obtido receitas expressivas de royalties do
petróleo, os gastos sociais, principalmente em educação, teriam
sido aumentados. Isto, por sua
vez, teria sido positivo à época,
mas com consequências futuras
negativas. Como já visto, um dos
problemas de uma bolha econômica é a contratação de despesas
permanentes num cenário de aumento transitório de receitas.
Assim, na fase em que o preço
do barril de petróleo estava elevado, o Brasil teria experimentado
forte entrada adicional de divisas,
o que traria problemas de duas naturezas distintas: a valorização do
câmbio tornaria a indústria ainda
menos competitiva; e os royalties
teriam levado, entre outros impactos de aumento de despesas
permanentes, à contratação de
mais professores. Portanto, na sequência, com o preço do petróleo
em níveis baixos, estaríamos com
um setor industrial ainda mais
combalido e com gastos sociais,
especialmente em educação, ainda
maiores e politicamente muito difíceis de reduzir.
Esta reflexão indica quão importantes são os aspectos políti-

co-institucionais no uso da teoria
econômica para melhorar as políticas públicas. Apenas olhar para
o passado e condenar tudo o que
aconteceu com base no conteúdo
dos livros-texto de economia é
uma atitude inócua, que não vai
ajudar o Brasil a retomar o crescimento econômico sustentado.

A fartura de receitas permitiu também a adoção de políticas que favoreceram grupos de
pressão organizados, cujo foco passava ao largo da melhoria na distribuição da renda.

1

Não se pode deixar de mencionar a experiência internacional com a ocorrência de bolhas
econômicas. Em diversas ocasiões, a bonança
causou elevação de gastos públicos, seja com
novos programas ou a ampliação dos já existentes. À luz da história universal, parece que
a contratação de despesas permanentes em
períodos de vacas gordas não é incomum.

2

São sempre lembrados arranjos como os
fundos soberanos da Noruega e do Chile, nos
quais receitas cambiais elevadas de, respectivamente, petróleo e cobre são investidas no
exterior, transformando-se em poupança pública que não transita pela economia doméstica. Esquemas como esses são especialmente
relevantes em momentos de alta de preços de
matérias-primas, quando a entrada de divisas,
se não devidamente neutralizada, provoca valorização cambial e, por conseguinte, danos à
produção manufatureira doméstica, caracterizando a chamada “doença holandesa”.

3

4
A indústria brasileira vive uma de suas piores
crises. A indústria de transformação recuou
9,7% desde o início de 2015, e o mergulho deve
chegar a 9,2% ao fim de 2016, de acordo com as
previsões do IBRE. O nível atual da produção da
indústria de transformação é aproximadamente
o mesmo daquele registrado na passagem entre
os anos de 2003 e 2004. Em termos de participação no valor adicionado, a indústria recuou de
um pico de 17,8% em 2004 para 11,4% em 2015.

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte,
ou da maioria, dos que contribuíram para a confecção deste artigo.
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Aumentam as
dificuldades no caminho
do impeachment
Samuel Pessôa
Pesquisador associado da FGV/IBRE
Até o início da última semana de
março, o impedimento da presidente Dilma era o cenário básico, com
elevadíssima probabilidade, de nove
entre dez consultorias políticas. Este
consenso desaguou no desembarque
do PMDB do governo na terça-feira,
29 de março.
Como dizia Magalhães Pinto, política é como nuvem. Olhamos e está
de um jeito. Olhamos de novo e já
mudou. Dois fatos novos introduzem complexidades àquele cenário
em que não se viam obstáculos ao
impedimento da presidente.
O primeiro é que houve reação de
setores da sociedade com mais intensidade do que se esperava. Ao menos do
que a coluna esperava. Além dos movimentos sociais – 95 mil pessoas na
Avenida Paulista em SP não é desprezível, em que pesem os ônibus e a mortadela –, setores importantes da opinião
pública, como artistas e intelectuais, se
organizam para barrar o impedimento. Mais ainda, conseguiram construir
a narrativa falaciosa de que o processo
de impeachment da presidente representa ruptura institucional.
1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 016

Adicionalmente, logo em seguida
à saída oficial do PMDB do governo, apareceram inúmeras fraturas
no partido. Os ministros não estão
mostrando muito desprendimento
para abandonar o governo. A ministra Kátia Abreu, por exemplo,
sinaliza que mudará de partido. E
políticos peemedebistas se preocupam com o possível desgaste que
podem ter em função das políticas
de ajuste macroeconômico que serão necessárias.
Se é verdade que ser a cabeça do
Executivo nacional representa muitos
bônus, principalmente em um presidencialismo com presidente muito
forte, como é o nosso caso, também é
verdade que faz parte de nosso arranjo institucional a responsabilização
do Executivo, por parte do eleitorado, pelo que diz respeito ao desempenho macroeconômico. Assumir no
meio daquela que é provavelmente a
maior crise dos últimos 120 anos não
parece ser um bom negócio para parcela do PMDB.
A natureza do problema fiscal
que teremos que enfrentar é mui-

to complexa. Deriva de um longo
período durante o qual nossa sociedade, por meio do Congresso
Nacional, criou e ampliou benefícios para diversos grupos, que oneraram o Tesouro. Há, de um lado,
a lógica da ação coletiva típica de
sistemas democráticos – grupos
organizados conseguem passar no
Congresso medidas que beneficiam
poucos, à custa do Tesouro, e não

PONTO DE VISTA

há defesa suficiente do interesse difuso –, à qual a democracia brasileira é particularmente suscetível.
Além disso, existe o desejo legítimo
da sociedade de atacar o problema
histórico da desigualdade e da pobreza. Daí provêm demandas por
aumento do salário mínimo, pelo
programa Bolsa Família e por outras iniciativas na área social.
A grande maioria dos cidadãos é
de alguma forma beneficiada por algum dos programas que terão que ser
repensados e reajustados. Em outras
palavras, as ruas estão equivocadas
na ênfase exagerada na corrupção
como principal fonte de todos os
problemas nacionais.
Para manter a divisão feita acima, há gastos fiscais ou parafiscais
que claramente não têm méritos
distributivos, como a receita compulsória do Sistema S, que financia,
por exemplo, a Fiesp; a Previdência
do setor público, com seus proventos integrais ou próximos disto; a
aposentadoria por tempo de serviço que resulta em aposentados
aos 54 anos, tipicamente de classe
média; a permissividade legal das
greves de servidores, instrumento
desequilibrado de barganha salarial; os diversos regimes tributários
especiais, como o Simples e a tributação pelo lucro presumido; as
gratuidades que se estendem aos ricos, como a dos idosos no sistema
de transporte ou dos estudantes em
universidades públicas; o crédito
direcionado com elevados subsídios públicos; as reparações excessivas aos crimes da ditadura etc.
E há, do outro lado da balança,
os programas que têm impacto social, desde aqueles extremamente
focados e eficientes, como o Bolsa

Família e o Pró-Uni; até os superonerosos e mais ineficientes, mas ainda assim com efeitos significativos,
como a política de aumento real do
salário mínimo e seu uso como indexador de benefícios previdenciários e sociais.
Ou seja, a complexidade de nosso
problema fiscal indica que o sucesso
de um possível governo Temer dependerá de um elevadíssimo nível de
consenso, que permita a construção
de um governo de salvação nacional
do tipo “sangue suor e lágrimas”.

O grande problema é que
a evidência de dissenso
no PMDB, associada ao
sucesso da narrativa “não
vai ter golpe”, sugere que
Temer não fará um governo
de sangue suor e lágrimas

Este gênero de “caretaker government” somente ocorre quando a
sociedade se vê muito ameaçada, o
que ainda não parece ser o caso brasileiro, apesar de toda a insatisfação
com a crise econômica.
O grande problema é que a evidência de dissenso no PMDB, associada ao sucesso da narrativa “não
vai ter golpe”, sugere que Temer
não fará um governo de sangue
suor e lágrimas. Adicionalmente,
os fatos vindos a público no bojo

da Lava Jato indicam erroneamente ao cidadão informado que nossos problemas fiscais são passíveis
de serem solucionados com o combate à corrupção, o que dificulta a
construção de consensos em torno
de uma agenda de reformas – que
claramente, de uma forma ou de
outra, afetará diretamente, num
primeiro momento para pior, a
vida de todos.
Todas essas dificuldades no caminho de um possível governo Temer
bem-sucedido são de certa forma intuídas e antecipadas pelos congressistas, e, especialmente, pelo PMDB,
o que talvez explique porque houve
um recuo em relação ao ponto em
que parecia que o impedimento já
eram favas contadas. Esse mal-estar
entre as forças potencialmente favoráveis a interromper o mandato de
Dilma Rousseff também aponta na
direção de uma articulação mais precária do que se imaginava em torno
do governo Temer.
Sob esse ponto de vista, parece
simplista a leitura de que Temer e o
PMDB, com o apoio do PSDB, estariam prontos a assumir um mandato tampão no qual tentariam pôr
em prática pelo menos parte do
programa liberal e ortodoxo “Ponte para o Futuro”. Na verdade, as
dúvidas que surgiram na última semana de março em relação a esta
previsão otimista reduzem tanto
a probabilidade de impedimento
(mesmo que, no momento em que
esta coluna foi escrita, o impeachment ainda fosse visto como o
cenário-base pela maior parte dos
analistas); como as perspectivas de
sucesso do governo Temer, caso a
presidente efetivamente seja removida do seu cargo.
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“O Brasil caiu
na armadilha da
desigualdade
crescente”
Marcelo Neri
Diretor FGV Social, professor EPGE

Conjuntura Econômica — As
Pnads apontam um aumento significativo no número de desocupados e queda no poder aquisiti-

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Em 2015 o Brasil registrou a primeira queda casada de crescimento econômico
e desigualdade desde 1992, quebrando o ciclo de resistência que mantinha
o bem-estar social subindo acima do PIB há mais de uma década. Para Marcelo Neri, que acompanhou essa evolução como poucos, a recessão coloca o
país em uma armadilha da desigualdade crescente, da qual não conseguirá se
desvencilhar caso opte pelo ajuste fiscal a partir dos programas mais eficientes para a redução da pobreza. O ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estra-

vo dos trabalhadores nos últimos
meses. Estamos retrocedendo no
combate à desigualdade?
Na realidade, apesar da implosão
macroeconômica desde o começo
da década e da explosão do desemprego, da informalidade empregatícia e da inflação desde os

tégicos critica o reajuste nominal zero ao Bolsa Família, em contrapartida do

idos de 2015, o primeiro tombo

aumento do salário mínimo acima da regra, em 11,5%. “Essa é uma máquina de

da renda medida pela Pnad foi

gerar desigualdade”, afirma. Em entrevista à Conjuntura Econômica, Neri diz que

ao final do ano. Até o segundo

é preciso reintroduzir no país racionalidade econômica e social para se avançar

trimestre de 2015, a massa sala-

em decisões difíceis no campo fiscal, como a reforma da Previdência.

rial não tinha caído. Nem mesmo
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o nível de ocupação ou de rendi-

de 2003, havia um descompasso

rou na nova década, no primeiro

mentos dos ocupados. No terceiro

entre o crescimento do PIB per ca-

governo Dilma, quando o PIB

trimestre, registrou-se a primeira

pita – que de 2003 a 2013 subiu

desacelerou muito em resposta

queda e, no quarto trimestre, essa

29% – e a renda da Pnad, que cres-

ao fim da era de ouro das com-

queda se intensificou, acompa-

ceu aproximadamente o dobro no

modities e aos desajustes inter-

nhada do primeiro aumento da

período. É a boca de jacaré abrin-

nos, enquanto a renda da Pnad

desigualdade desde a virada do

do, o que somada à redução da

se manteve acelerada na década

século. Tomando uma medida de

desigualdade fez o bem-estar social

atual, crescendo 4,8% real per

bem-estar social que leva em con-

subir o triplo do PIB. Em qualquer

capita anual até 2014. Em parti-

ta o crescimento da média de ren-

livro-texto de economia, lê-se que

cular, a desigualdade caiu pouco

da domiciliar per capita do traba-

o mercado de trabalho remunera

em 2012 e 2013, para então cair

lho e sua respectiva desigualdade,

pela produtividade, e que, portan-

de forma excepcional em 2014,

uma espécie de resumo da ópera

to, essa situação de descompasso

retomando a linha de tendência

trabalhista, o quarto trimestre de

iniciada em 2001. Porém, nin-

2015 revelou uma perda de bem-

guém deu muita bola para o fato,

estar de 5,7% em 12 meses. Para
se ter uma ideia da intensidade da
inflexão na série, o primeiro trimestre de 2014 registrou aumento
de 6,45% nesta taxa. Depois disso, a evolução estagnou até o final
do ano passado, quando houve
essa forte involução. Foi a primeira vez, desde 1992, que tanto o
crescimento econômico quanto a
equidade caíram num mesmo ano.
Nas crises de 1999 e 2003 houve
queda importante na renda, mas a

A partir do final de

uma vez que a crise já estava no
radar. Os microdados da Pnad

2015 foi verificada uma

de 2014 são surpreendentes. A

reversão do bem-estar

dade teve a maior queda em dez

geral da nação. Esse é o

do atual iniciado em 2011 uma

fato empírico novo que

esfera da macroeconomia, por-

torna real a crônica da

de renda só chegou ao final de

crise social anunciada

renda cresceu 3,3% e a desigualanos. Quem considera o períonova década perdida se refere à
que no social, lato sensu, a crise
2015. Mas chegou com força. O
PIB per capita do último trimes-

redução da desigualdade colabo-

tre de 2015 caiu 6,7%, porém,

rou para que a perda de bem-estar

a boca de jacaré ainda não está

fosse atenuada. Mas só a partir do

propriamente fechando. A queda

final de 2015 foi verificada uma

representaria

desequilíbrio

de renda do brasileiro ainda está

reversão do bem-estar geral da na-

fundamental. Mas nos EUA ob-

sendo relativamente amortecida.

ção. Esse é o fato empírico novo

servamos desequilíbrio na direção

A diferença é que a boca abria

que torna real a crônica da crise

oposta que persiste desde 1973.

com os dois termos subindo.

social anunciada.

Ou seja, o binômio remuneração

Agora os dois caem, mas o PIB

do trabalho e a Pnad deles cresce

cai bem mais.

um

É o fim da resistência que se ob-

lá menos que a produtividade e o

servava no emprego e na renda?

PIB há mais de 40 anos.

Hoje vemos a preocupação com

Temos, sem dúvida, um ponto de

O descompasso brasileiro en-

saídas para o impasse político e

transição. Desde o fim da recessão

tre a Pnadona e o pibinho se acir-

a retração econômica, mas ainda
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pouco falamos sobre o impacto

20% da grande redução de desi-

a satisfação dos brasileiros com

social da crise. Como reduzir a vul-

gualdade ocorrida desde os pri-

os serviços públicos cai desde o

nerabilidade da população mais

mórdios do século. Assim vamos

começo dessa década. Idem para

pobre nessa crise?

retroagir na equidade conquis-

a confiança no governo. Esse ín-

Hoje o Brasil está numa armadi-

tada. Ou seja, a questão fiscal é

dice despencou em 2015: foi para

lha de desigualdade prospectiva

fundamental para restabelecer a

0,2, contra 0,35 em 2014 e 0,51

crescente. De um lado, temos o

queda da desigualdade.

em 2013. Há diversos indicado-

aumento da desigualdade da ren-

res objetivos que mostram por

da do trabalho, mas também há

Como acha que esse tema deverá

preferência revelada, queda da

uma vertente fiscal. Este ano o

entrar na agenda das reformas?

propensão a honrar compromis-

Bolsa Família teve reajuste no-

Além do desastre atuarial anun-

sos fiscais por parte de pessoas

minal zero com inflação já em

ciado da Previdência há um com-

físicas e jurídicas. A última conta

dois dígitos. Ele é o programa

ponente subjetivo que nós eco-

que agora tratamos de pagar é o

mais pró-pobre que dispomos.

imposto devido. Durante a crise

Se compararmos todas as rendas

da hiperinflação tínhamos a fuga

– Benefício de Prestação Continuada (BPC), Previdência, renda
do trabalho e etc. – com o Bolsa
Família, seu efeito na redução da
desigualdade e da pobreza está
em outro quadrante, muito acima
dos demais. Em contrapartida,
começamos o ano passado discutindo a necessidade da reforma da
Previdência, mas reajustando o
salário mínimo em 11,5%, acima
da regra estabelecida. Essa é uma
máquina de gerar desigualdade.

Os microdados da
Pnad de 2014 são
surpreendentes.

da moeda, que gerava a espiral
inflacionária, agora temos a fuga
dos impostos, agravando a armadilha fiscal.
Há dois anos, saíram dados
sobre o imposto de renda pessoa

A renda cresceu 3,3% e

física que apontavam que a desi-

a desigualdade teve a

poderia imaginar pela Pnad e que

maior queda em

do que o sugerido pela pesqui-

dez anos

gualdade era mais alta do que se
a desigualdade havia caído menos
sa. Entretanto, os mesmos dados
mostravam um crescimento real

Dada a restrição fiscal, deve-

de 10% ao ano na renda de quem

mos tratar o Bolsa Família como

declara imposto de renda. Mas o

algo a ser preservado, pois não

nível de renda vinha registrando

traz efeito palpável para o ajus-

nomistas, em geral, não somos

um crescimento real de 10% ao

te fiscal, uma vez que representa

muito afeitos. Não dá para en-

ano durante seis anos. O que pa-

apenas 0,6% do PIB, enquanto a

tender o Brasil de hoje sem ouvir

recia o milagre econômico brasi-

Previdência soma 12%, ou seja,

em pesquisas representativas o

leiro dos anos 1960, ou o chinês

volume de gastos 20 vezes maio-

pensamento da população. Existe

atual, na verdade, era um efeito

res. Não que se deva indexar o

um paralelo temporal claro entre

da alta da formalização. Então,

Bolsa Família. Só que ele está pa-

a crise macroeconômica e a desi-

também nesse aspecto, o Brasil se

rado em termos nominais desde

lusão das pessoas com o Estado.

acostumou com uma alta taxa de

maio de 2014, e estamos falan-

Segundo indicadores subjetivos

crescimento de arrecadação, uma

do do programa responsável por

medidos no Gallup World Poll,

folga fiscal dentro de um modelo
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insustentável que se desmanchou

custo fiscal dispendido, buscando

substituído pelo Bolsa Família ra-

no ar. E caímos nessa armadilha.

fazer mais com menos. Como isso

pidamente, em um ano. Foi uma

O Brasil bateu numa restrição fis-

deveria ser feito?

curva de aprendizado rápida, mas

cal dura que não é de curto prazo,

Quando estava na Secretaria de

uma exceção à regra geral. O re-

mas de longo, e que obriga cortes

Assuntos Estratégicos, criamos

sultado é que não endereçamos

como no Bolsa Família, outros

padrões mínimos de avaliação

questões mínimas. Entramos nes-

itens são mais difíceis de cortar,

para o governo federal. No Brasil,

sa situação fiscal difícil, sem rota

e com isso a desigualdade tende

não se avalia. Temos fartos da-

ou mapa para saber onde ajustar.

a aumentar em moto-contínuo

dos, monitoramos séries, mas não

O pobre vai devolver o que não

se não fizermos nada para deter

avaliamos de fato. Na América

deveria. Quem também pagará

o processo. É preciso sair desse

Central, por exemplo, como são

essa conta é a juventude, que hoje

ciclo vicioso ruim para o ajuste

países com Estado menor, eles ter-

é a maior da nossa história, pois

fiscal virtuoso.

ceirizam. Contratam tal institui-

não fazer reforma da Previdência
implica deixar a conta para as
próximas gerações. Eu vou pagar,

É possível conciliar ajuste fiscal
com políticas que mitiguem o aumento da desigualdade?
Precisamos não só propor, mas
realizar o ajuste das contas públicas. Se não fizermos o tal ajuste,
nos restará o pior cenário social
possível. Diferentemente da crise
externa de 1999, quando foi gestado o Bolsa Escola Federal, e da
de 2003 que pariu o Bolsa Família, desta vez estamos fadados a
andar para trás. Ainda estamos
surpreendentemente próximos ao

Não dá para entender
o Brasil sem ouvir o

mas meu filho vai pagar uma parte muito maior.
Então a reforma da Previdência

pensamento da população.

também é chave para a redução

Existe um paralelo entre a

A reforma é absolutamente funda-

crise macroeconômica e a

emocional para lidar com ela. O

desilusão das pessoas

de uma excelente notícia: estamos

com o Estado

da desigualdade?
mental. Mas não vejo inteligência
problema da Previdência decorre
vivendo mais e diria melhor. Se
pegarmos o Atlas do desenvolvi-

fundo do vale da pobreza e próxi-

mento humano, vemos que nas

mos do topo do bem-estar, agar-

últimas duas décadas a cada três

rado às rochas, sem o paraquedas

anos corridos ganhamos um ano

do emprego formal, nem a rede

ção para executar um programa

de expectativa de vida. Em 2003,

de proteção social, dada a fragi-

social, e outra para avaliá-lo. No

lançamos a pesquisa Fonte da Ju-

lidade fiscal. Neste cenário caem

Brasil, isso não acontece. Qual-

ventude, revelando que as trans-

mais os mais pobres que antes as-

quer programa que sobrevive por

ferências de renda para a terceira

cenderam mais.

uns poucos meses vira constante

idade, como o Benefício de Pres-

da natureza. O programa Primei-

tação Continuada (BPC) tiveram

Em evento no ano passado na

ro Emprego, por exemplo, criado

impacto causal na melhoria da

FGV o senhor declarou que, frente

em 2003, só acabou porque rece-

saúde dos idosos. Nos debates

à crise, teríamos que avaliar o be-

beu críticas de bate-pronto e foi

que promovemos à época, entre-

nefício social por cada unidade de

logo abatido. O Fome Zero foi

tanto, quando se fazia uma comA b r i l 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 15
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paração entre a situação do idoso

Estamos em um momento de in-

vel, não perdendo a cabeça com

e a das crianças no Brasil, volta e

certeza máxima, no qual não cabe

a perda da carteira de trabalho,

meia ouvíamos críticas ao Bolsa

traçar previsões. Às dimensões

mas correndo atrás de um bico ou

Família e elogios a programas de

de desigualdade e crescimento,

montando seu próprio negócio.

transferência para os idosos. Mas

devemos agregar a dimensão da

Mas esse movimento chegou num

por que esse juízo desigual dado

instabilidade, e do seu corolário

limite. É como querer colocar uma

que o Bolsa Família visa ao futu-

o que é a possibilidade de reali-

terceira barraquinha de cachorro-

ro dos que são mais pobres? Essa

zarmos um choque de confian-

quente numa esquina em que mal

estória ilustra o tratamento que o

ça, onde todos ganham. A única

cabe uma. Não dá. Estamos num

Brasil dá aos seus idosos. Um bom

vantagem de estar no jogo perde-

momento em que o aspecto mais

exemplo do que é o Brasil e como

perde atual é que podemos virar

importante é o de reintroduzir a

a política social é praticada aqui:

para o ganha-ganha. A estabilida-

racionalidade econômica e social

o país deixa o cara viver uma vida

de foi perdida, depois de ter sido

– não existe antagonismo entre

miserável, analfabeto, desdenta-

essas coisas. O Brasil está muito

do, para quando chegar ao final

polarizado nas ideias e nas pai-

de sua vida, dar-lhe um bilhete
premiado, com direito a crédito
consignado. Mas veja: cada real
gasto com o Bolsa Família reduz
quatro vezes mais a pobreza do
que o ajuste do benefício previdenciário. Não tem mistério. Mas
tal qual o salário mínimo, Previdência é tema tabu.
O senhor defende uma mudança
na regra de reajuste do salário
mínimo?

O Brasil está muito

xões,

embora

paradoxalmente

nunca estivemos tão integrados

polarizado nas ideias

na distribuição de renda, ou de

e nas paixões, embora

das honrosas para os oponentes

paradoxalmente nunca

capacidade ímpar como sociedade

estivemos tão integrados

e estamos no meio de um histó-

na distribuição de renda,

da hiperinflação, hoje não há bala

ou de educação

educação. É preciso oferecer saí
no debate. Lado a lado. Temos
de produzir desarranjos coletivos,
rico. E, diferentemente da época
de prata, solução rápida possível.
Temos que nos envolver num tra-

A regra está equivocada mas por

balho duro, de convencimento,

sorte não gerou em si o desastre

e para isso é preciso acalmar os

que teríamos se fosse vinculada

ânimos. Certa vez escrevi um arti-

ao PIB nominal, e não ao PIB real

duramente conquistada, a partir

go para a Conjuntura Econômica

mais a inflação ao consumidor.

do Plano Real de 1994 e do que

defendendo o caminho do meio.

Agora não é hora de mudar, já

chamei de “Real do Lula” inau-

Perdemos essa trilha da modera-

que temos crescimento negativo

gurado na carta aos brasileiros de

ção e da conciliação. Jogou-se o

do PIB, o que reduz o impacto fis-

2002. Estamos vivendo uma situ-

econômico fora, afrontaram-se os

cal da regra.

ação crítica que tende a se tornar

mercados de maneira desnecessá-

crise crônica, na qual as famílias

ria, e agora o social está indo pelo

Como espera que terminemos

não conseguem substituir o que

ralo. Precisamos todos recuperar

este ano em termos de aumento

perdem. Em geral o brasileiro

o equilíbrio emocional. Com esse

da desigualdade?

tem um jogo de cintura admirá-

nível de tensão não há solução. 
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Por que a reforma da
Previdência é urgente?
Nelson Marconi
Professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV/EESP)

O ajuste fiscal permanece na pauta
da agenda econômica, dada a rápida
evolução da dívida pública e a sua relevância para o estado de confiança
do empresariado. O projeto de lei que
estabelece limites para o crescimento
dos gastos públicos é bem-vindo, mas
a sua implementação deve ser acompanhada de outras reformas na estrutura de despesas do governo federal,
pois do contrário o contingenciamento decorrente das regras propostas
será crescente e inviabilizaria operações essenciais do governo, além de
enfrentar fortes resistências políticas.
Assim, para que esse projeto seja bemsucedido, é importante que sejam
lançadas concomitantemente outras
medidas que possibilitem o controle
da evolução das despesas. Dessas, a
mais comentada e demandada é uma
nova reforma da Previdência. Por que
esse assunto voltou a ter destaque?
Nos últimos anos, o resultado da
Previdência, referente ao regime geral
(administrado pelo INSS), apresentou
forte deterioração. O déficit triplicou,
em termos reais, entre 1999 e 2015.
A mudança no perfil demográfico
da população demanda constantes
adaptações no sistema, que giram em
torno de quatro variáveis: valor da
contribuição, do benefício, tempo de
contribuição e do benefício. No caso
18 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 016

brasileiro, regras de indexação de
benefícios adicionam um ingrediente
importante aos fatores que definem
o comportamento das contas do regime previdenciário. Logo, reformas
que alterem o valor desses parâmetros são necessárias, de tempos em
tempos, e o momento atual demanda uma nova etapa desse processo.
Entretanto, outros componentes do
regime previdenciário, que fogem de
modo mais pronunciado à lógica do
equilíbrio entre os parâmetros descritos acima, também precisam ser
redesenhados, pois do contrário uma
reforma tradicional não estancará o
déficit do sistema de aposentadorias.
Os dados da tabela ao lado refletem
a evolução do resultado do Tesouro
com especial destaque para as contas
do sistema previdenciário. Normalmente as estatísticas destacam apenas
o resultado do chamado regime geral, vinculado ao INSS; neste quadro
também foi estimado o resultado do
chamado regime próprio dos servidores públicos federais. Considerou-se a
participação das despesas com inativos
e pensionistas no total das despesas
com pessoal da União e foi descontada
a contribuição dos servidores ao regime (mas não foi descontada a contribuição dos próprios órgãos, pois nesse
caso não se trata de uma receita gerada

por arrecadação e sim por transferências intragovernamentais). O resultado
surpreende por dois motivos: o déficit
do regime próprio dos servidores é superior ao do regime geral, sendo que o
primeiro gera aproximadamente 980
mil benefícios, enquanto o segundo
gera 32,7 milhões de benefícios; além
disso, o déficit do regime geral deve-se
primordialmente aos benefícios concedidos no meio rural.
O resultado da chamada previdência urbana também está se deteriorando e certamente será necessário
reformar suas regras. Mas os dados
da tabela indicam que uma reforma
da Previdência orientada apenas à redefinição dos parâmetros característicos do regime de repartição praticado
para a ampla maioria dos brasileiros,
intitulado “previdência urbana” nas
estatísticas, não será suficiente para
resolver o déficit do sistema. O déficit do sistema tem sido, conforme se
observa na tabela, determinado pela
previdência rural e dos servidores públicos há muito tempo.
A chamada previdência rural não
é um sistema tradicional de repartição, pois praticamente não há contribuições. Na verdade, funciona como
um programa de assistência: grosso
modo, a pessoa recebe uma remuneração vitalícia a partir de determinada
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Resultado do governo central
Com destaque para a Previdência e agregado para as demais despesas - valores acumulados
no ano, em R$ milhões a preços de jan/2016
1999

2002

2010

2014

2015

-28.052

-40.396

-62.958

-65.250

-90.330

Resultado da previdência urbana

-5.188

11.890

29.053

5.524

Resultado da previdência rural

-35.207

-74.848

-94.303

-95.854

Resultado da previdência INSS

Resultado da previdência dos servidores públicos

-59.092

-69.292

-90.350

-95.987

-92.868

Resultado da previdência geral

-87.144

-109.688

-153.308

-161.237

-183.197

Resultado primário (-) resultado previdência
INSS e servidores

147.745

186.960

268.096

142.283

65.115

Resultado primário governo central

60.601

77.272

114.788

-18.954

-117.217

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e Ministério do Planejamento, com cálculos do autor.

idade por ter trabalhado sem registro
formal. É socialmente justo, mas insustentável no desenho atual. Mesmo
que o regime tradicional se equilibre e
interrompa a sua trajetória de déficit,
o problema da previdência rural continuará subsistindo. Portanto, alcançar
o equilíbrio (ou controlar o déficit)
nas contas da Previdência passa, necessariamente, pela definição de uma
fonte específica de financiamento para
a chamada aposentadoria rural, que
não obedece aos parâmetros tradicionais de um regime previdenciário, e
pela análise dos critérios de concessão
desse benefício.
Outro problema grave do regime
previdenciário está relacionado à
aposentadoria dos servidores públicos. A criação de um fundo de pensão
específico para eles, que afinal ocorreu no início de 2013 (estava previsto
na Constituição desde a reforma da
Previdência de 1999) tornou possível
a contratação de servidores sob um
regime de previdência com teto máximo de benefício, ao contrário de

todos que foram contratados antes
dessa data, que receberão aposentadoria integral. As mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores
estancaram o crescimento explosivo
dessas despesas, mas não eliminaram
o déficit atual, que é superior ao do
regime geral, conforme já citado. Portanto, esse é um déficit que perdurará mesmo com a necessária reforma
do regime geral da Previdência. Para
diminuir esse desequilíbrio, deve-se
elevar a contribuição dos servidores;
não vislumbro alternativa que possua
respaldo jurídico.
Portanto, mesmo que o governo
implemente uma reforma da “previdência urbana”, o déficit no sistema agregado permanecerá devido
às atuais regras dos regimes de aposentadoria rural e dos servidores.
Somente o déficit de ambos atinge
aproximadamente 3% do PIB. Esse
número não inclui o resultado previdenciário de estados e municípios,
que certamente colabora para deteriorar o resultado do setor público

consolidado. Por isso a urgência
dessa reforma. O conjunto do sistema previdenciário requer uma revisão abrangente.
Por fim, destaca-se também o fato
de que, excluído o resultado global
do sistema previdenciário, o resultado
do governo central tem sido superavitário, conforme também se observa na tabela acima. Sua tendência,
entretanto, é fortemente declinante, indicando que não basta alterar
as regras do regime previdenciário
para garantir um resultado positivo
para as contas do governo federal.
Outros gastos também devem ser reduzidos, através das desvinculações
de receitas, controle temporário dos
reajustes salariais do funcionalismo
e racionalização das despesas de custeio de modo a viabilizar a retomada
de alguns investimentos por parte do
setor público. Os dados apresentados mostram que um ajuste fiscal direcionado a várias frentes, ainda que
em etapas, permanece um requisito
para a retomada do crescimento.
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Fôlego curto
Possível mudança no campo político não reverterá dinâmica
econômica de forma sustentável se não for acompanhada
de uma agenda para a área fiscal
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Com a atenção do país voltada à
ampliação das investigações da Operação Lava Jato e à abertura do processo de impeachment da presidente
Dilma Rousseff, no último mês a
agenda econômica esteve ainda mais
refém do impasse político, acentuando o cenário de deterioração das estimativas de retomada da atividade.
No Seminário de Análise Conjuntural de 21 de março, os pesquisadores da Economia Aplicada da FGV/
IBRE apontaram que esse estado de
paralisia poderá fazer com que a recessão avance até o primeiro trimestre de 2017, cumprindo 12 trimestres, confirmando-se como a mais
longa registrada desde os anos 1980.
Conforme as estimativas dos economistas, no período de 2014-2017 a
renda per capita deverá cair em torno dos 10%. Silvia Matos, coordenadora técnica do Boletim Macro
IBRE, lembra que esse percentual se
aproxima do verificado na recessão
de 1981 a 1983, de 12,4%, “quando
o país contava com um crescimento
populacional maior”, ressalta, e a
perda da atividade deveu-se por uma
forte crise externa, diferentemente
de hoje, estimulado por um problema da dinâmica doméstica.
2 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 016

A projeção para o PIB divulgada no Boletim Macro de março é
de retração de 3,4% em 2016 e
0,4% em 2017. As incertezas sobre o futuro da condução do país e
o impacto de possíveis mudanças,
entretanto, dificultam calcular a
evolução da atividade. Para Bráulio Borges, pesquisador associado
da FGV/IBRE e economista-chefe
da LCA Consultores, a saída da
presidente por impedimento poderia acrescentar de 1 a 1,5 ponto
percentual no crescimento do PIB.
“Esse cálculo considera a relação
inversamente proporcional entre
a variação do câmbio e o nível de

confiança de consumidores e empresários, bem como a alteração
dos níveis de confiança em outros
momentos de alternância de partido. Mas não significa, entretanto,
que a estabilidade possa perdurar
até 2018”, afirma.
O consenso entre os economistas é de que nenhuma alteração no
campo político terá fôlego se não
for acompanhada de uma agenda
de reformas que mitiguem o desequilíbrio estrutural refletido nas
contas públicas. Em outro debate
promovido na FGV entre ex-diretores do Banco Central, Afonso Bevilaqua, hoje da PUC-Rio, defende
que a ausência de ajustes continuará impedindo a retomada do
crescimento brasileiro a taxas mais
elevadas. “O ponto de partida dos
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gastos primários e a rigidez na sua
estrutura fazem com que o superávit primário requerido só possa ser
obtido com alterações significativas
nas regras de dispêndio público,
que naturalmente vão demandar
liderança e determinação do ponto
de vista político”, disse no evento,
em homenagem aos 70 anos do
economista José Júlio Senna, chefe
do Centro de Estudos Monetários
da FGV/IBRE. “Estes elementos
talvez não estejam disponíveis num
primeiro momento, levando em
conta que estaríamos num período
de transição cuja estabilidade pode
ser questionada em função dos desdobramentos da atual crise.”
Silva Matos destaca que os gastos do governo têm crescido em
torno de 0,4% do PIB ao ano desde
a Constituição de 1988. Primeiramente, foram financiados com inflação; logo, a partir do Plano Real,
com aumento da carga tributária;

Os gastos do governo têm
crescido em torno de 0,4%
do PIB ao ano desde a
Constituição de 1988. De
início, foram financiados
com inflação; depois, com
aumento da carga tributária

da política fiscal fosse jogado para
frente até meados de 2013, quando
as receitas primárias recorrentes
passaram a cair como proporção
do PIB, abrindo uma diferença que
não deverá ser corrigida sem mudança de regras. Em 2015, a receita líquida recorrente representou
17% do PIB, enquanto as despesas
chegaram a 19,4%. Mantendo esse
ritmo, estima-se que a dívida bruta
do governo geral, que representava
51,69% do PIB em 2013, ultrapasse os 80% em 2017.

Manobras de risco
depois, com o forte aumento de receita. “Em 1999 e 2010, a receita
cresceu 6,9% ao ano (deflacionado pelo IPCA), enquanto o crescimento real médio do PIB foi de
3,4%”, compara. Isso, diz Silvia,
permitiu que “o dia da verdade”

Até o final de março, a possibilidade de reversão dessa trajetória no
curto prazo era dada como improvável. O enfraquecimento da base
aliada, com destaque para o desligamento do PMDB, minou o capital político da presidente. E a margem de manobra do ministro da

Receitas e despesas primárias
Em % do PIB
21

20,5

20

19,4

19
18

18,0

17

17,0

16
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2009

2010

2011

2012

Receita líquida recorrente

2013

2014

2015

2016*

2017*

Despesas recorrentes

Fontes: STN/MF, RFB/MF, IBRE e Banco Central. Elaboração FGV/IBRE. *Previsão.
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Fazenda Nelson Barbosa – também
candidato a ser inabilitado pelo
TCU, no julgamento das pedaladas
fiscais – era notoriamente estreita
para aprovar medidas consistentes
no Congresso. Em ambos os seminários da FGV, os economistas
alertaram para o risco de que esse
impasse no campo legislativo alimentasse olhares de cobiça sobre
as reservas internacionais, hoje em
torno dos US$ 370 bilhões, pressionando a tomada de medidas via
Banco Central – como o uso das reservas para reduzir a dívida ou financiar investimentos que estimulariam a atividade (ver, também,
página 24) Para José Júlio Senna,
ao fazer isso “se estaria expondo
o Brasil ao único problema que ele
não tem, que é no setor externo”.
Senna reconhece que a discussão
sobre o volume adequado de reservas para o Brasil é um tema válido,
mas afirma que só deve ser levantado depois que se saia da crise.
Mário Mesquita, do Banco Brasil
Plural, corrobora lembrando que,

Estamos atravessando uma
contração que ouso dizer
nenhum macroeconomista
receitaria como
parte de um programa
de desinflação
Eduardo Loyo

apesar de ter um custo de carregamento, as reservas são um instrumento crucial na mitigação de crises. “Serviram muito bem em 2008
e 2009, e hoje não imaginaríamos
o que seria do prêmio de risco do
Brasil sem esse colchão”, diz.
Mesquita compara a proposta
de uso de depósitos remunerados
feita pelo Ministério da Fazenda

para substituir parte das operações
compromissadas – com o que se
controlaria a liquidez e enxugaria
parte do que se consideraria excesso de reservas – ao acabamento
de uma obra cuja fundação real se
concentra na geração de superávits
primários. “Somente depois de garantir superávits suficientes para
estabilizar a dívida é que podemos
pensar nesse tipo de operação”,
diz. Samuel Pessôa, pesquisador
associado da FGV/IBRE, reforça
a defesa. Ele lembra que esse é um
exercício presente em outros países
mas que, no caso do Brasil, mudar
a forma de contabilizar a dívida
bruta não mitigará o problema estrutural. “Como as operações compromissadas estão na dívida pública e os depósitos seriam passivos
exclusivos do BC, essa troca daria
a impressão de que a dívida pública teria caído. Mas o BC teria que
pagar os depósitos, e o Tesouro teria que cobrir esse prejuízo aumentando dívida e dando títulos para o
BC. Ou seja, uma mudança dessa

Dívida bruta do governo geral
Em % do PIB
82,25
74,61

66,23
59,21

57,19
53,77
51,77

2009

2010

51,30

2011

Fonte: FGV/IBRE. *Previsão.
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natureza não alteraria o problema
da estrutura do gasto público”,
diz. “Além disso, se reduzirmos a
dívida dessa forma, mandaremos
a mensagem errada para os políticos, que precisam se esforçar para
aprovar medidas mais custosas”,
completa Senna.
A ameaça às reservas internacionais apontada por Pessôa vem de
um dos poucos ganhos com a forte
retração econômica, que é a desinflação dos serviços, ou no tradables. Com isso, o câmbio passou a
ter maior peso sobre a dinâmica da
inflação, o que, para Pessôa, poderia servir como tentação para uma
interferência no mercado de câmbio, colocando o real numa posição
artificialmente forte para estimular
a queda da inflação e, consequentemente, a redução da taxa referencial de juros.

Fiscal e monetária
Para os economistas, a contração
econômica pela qual o país passa
hoje é tão grande e atípica que é difícil prever a extensão e durabilidade de seus efeitos na inflação. “Estamos atravessando uma contração
que ouso dizer nenhum macroeconomista receitaria como parte de
um programa de desinflação”, diz
Eduardo Loyo, economista-chefe
do Banco BTG Pactual. Mas lembra
que a persistência da inflação em
um patamar elevado por períodos
prolongados alimenta mecanismos
de realimentação inflacionária, dificultando a convergência para a
meta. “O bom seria a percepção de
uma mudança estrutural, permanente ou persistente de abordagem
a esses problemas, que seja percebi-

Para os economistas, a
contração econômica pela
qual o país passa hoje é
tão grande e atípica que
é difícil prever a extensão
e durabilidade de seus
efeitos na inflação

da assim pelos agentes econômicos,
e estes cheguem à conclusão de que,
mesmo em condições desfavoráveis,
talvez mais desfavoráveis do que no
passado, agora haverá persistência,
compromisso, de produzir convergência mais rápido”, diz. Mesmo
se houver uma surpresa favorável
mais adiante, Loyo ressalta a importância do compromisso com a
manutenção desses ganhos, “pois
tampouco para esse caso temos um
histórico tranquilizador”, lembra.
Rodrigo Azevedo, da Ibiúna Investimentos, reforça que o atual
quadro em que o câmbio e a inércia ganham mais peso na trajetória
dos preços, em detrimento das expectativas e do hiato do produto, e
que nesse cenário “uma desmobilização prematura da política monetária poderia resultar em aumento
do custo de desinflação”, diz. Para
Azevedo, um abandono dos fundamentos de política monetária nesse
contexto poderia implicar, no caso
de um revés, a necessidade de mais
retração econômica e desemprego

no futuro para obter um mesmo
efeito no combate à inflação.
Independentemente do cenário
final, entretanto, os economistas
destacam que o sucesso da política
monetária também dependerá da
correção do rumo fiscal do país.
“Hoje não podemos dizer que estamos em um regime em que a política monetária não funcione mais.
Mas ela funciona cada vez menos
à medida que o desequilíbrio fiscal
se acentua”, diz Bevilaqua. Loyo
destaca que a atual trajetória da
dívida estimula o debate sobre a
solvência do governo, contaminando as expectativas. “Se isso
se concretizasse, poderíamos ter
como desfecho uma onda de monetização de estoque de dívida,
levando a mais inflação, o que em
nada nos ajuda”, alerta. Affonso
Pastore, da AC Pastore, reconhece que esse risco cresceu, e a manutenção da atual política fiscal
fará com que continue crescendo,
depreciando o câmbio. “A valorização do dólar pode ser bom para
as exportações, mas esse não é o
único contágio. Sobem o prêmio de
risco do título soberano, mas também dos bonds corporativos”, diz,
lembrando a necessidade das empresas de combinar equity e dívida
– muitas vezes no exterior – para
se financiar. “Sem ter a perspectiva
do prêmio de risco, essas empresas
não estarão estimuladas a investir,
só buscarão reduzir sua dívida. E
assim o país não cresce”, conclui,
indicando que isso inibe a criação
de um mecanismo para sair da dinâmica de endividamento, permitindo mais depreciação cambial e o
aumento da inflação, numa versão
de dominância fiscal.
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Vender o que já foi
até distribuído?
José Roberto Afonso
Pesquisador da FGV/IBRE e professor do programa de mestrado do IDP

Vender parte das enormes reservas
internacionais (US$ 370 bilhões) passou a ser defendido por alguns como
uma possível panaceia para o Brasil
sair da recessão. Parece algo muito
simples: os dólares seriam vendidos
e os reais recebidos seriam aplicados
pelo próprio governo para: 1) aumentar investimentos em infraestrutura;
2) ou em gastos sociais; 3) ou para
ampliar a oferta de crédito pelos bancos federais; 4) ou, até mesmo, para
salvar empresas estatais em agruras
financeiras. Mas essa é uma proposta
que acumula equívocos decorrentes
da complexidade e da pouca transparência que cercam a matéria.
Antes de tudo, é importante observar que as reservas brasileiras estão
depositadas e são geridas pelo Banco Central (BC). Quando vendidas,
os reais entrarão nos cofres do BC e
não vão diretamente para o caixa do
Tesouro Nacional (TN). Mas quando
o BC apurar lucro por tal operação
terá que transferir ao TN? A resposta
é sim. Ao final de cada semestre, o BC
apura os resultados de suas operações
cambiais. E o faz em separado das
operações em moeda local. Se houver
lucro, pouco depois o BC o deposita,
em espécie, nos cofres do TN; se houver prejuízo, o TN deve emitir títulos
e transferi-los para a carteira do BC.
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Um detalhe ignorado é que tal
processo tem sido realizado mesmo
sem que as reservas sejam vendidas.
O montante das reservas é convertido para reais diariamente, conforme
a variação da taxa cambial – como
outros ativos, de um investidor, que
seja marcado a mercado. Na medida em que haja uma desvalorização
cambial, esse ativo do BC valerá mais
em reais e tal ganho será acrescido
na sua conta de resultado. Se houver
valorização cambial, o ativo do BC

diminuirá em reais e essa perda será
descontada do seu resultado.
No caso do lucro, em particular,
quando ele decorre de as reservas
passarem a valer mais em reais, o BC,
por obrigação legal, também repassa
tal acréscimo ao TN e mesmo sem
vender um centavo das reservas – ou
seja, transfere aquele ganho potencial
que nem realizou. A título de exemplo: vale mencionar que, com a maxidesvalorização no segundo semestre
de 2008, o BC apurou ganho, só nas
contas cambiais, equivalente a 4,1%
do PIB do semestre; já em 2009 houve valorização e as mesmas contas
deram um prejuízo de 4,4% do PIB
anual. Em 2015, como o dólar disparou de novo, o BC apurou um ganho
anual equivalente a 2,6% do PIB.
Muitos detalhes envolvidos nessa
rotina exigem reflexão. A primeira e
mais importante é que a efetiva venda
de uma reserva internacional não deveria, em tese, levar o BC a transferir
os recursos recebidos para o TN. Ora,
a correção cambial observada a cada
semestre já foi medida e repassada.
Apenas a variação do câmbio que vier
a ocorrer entre o final de junho ou de
dezembro e a data da efetiva venda da
reserva é que restaria a ser apurada, a
ser agregado ao resultado do semestre
seguinte e, por fim, a ser objeto do acer-
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to de contas entre BC e TN. Se a taxa
cambial vier a crescer nesse período,
haveria uma diferença, positiva, a ser
repassada, mas que compreende apenas uma parte do recebido pela venda
da reserva (a correção cambial desde o
semestre anterior). Se a taxa vier a decrescer, seria ainda mais curioso: a diferença, negativa, seria suportada pelo
TN – ou deduzida dos outros resultados do BC; ou, se não houver, contada
no valor de títulos a serem repassados
para a carteira deste.
Portanto, no ato da venda da reserva internacional, a receita recebida
não pode ser transferida automática e
diretamente para os cofres públicos.
Simplesmente, porque isso já foi feito
anteriormente, em sua maior parte, ou
talvez até em excesso – a depender se
houve desvalorização ou valorização
do real desde o final do semestre anterior, respectivamente. O primeiro e
maior equívoco nessa ideia simplória é
esquecer que as reservas não integram
o ativo do TN, mas sim o do BC, que,
por razões óbvias e legais, não pode
distribuir um ganho mais de uma vez.

A proposta de vender
parte de nossas reservas
internacionais acumula
equívocos decorrentes
da complexidade e da
pouca transparência que
cercam a matéria

O debate atual ao menos serve
para chamar a atenção para essa peculiar forma de relacionamento entre
BC e TN, que envolve, entre outros
aspectos, se distribuir periodicamente ganhos com divisas cambiais que
nunca foram efetivamente realizados. Essas são relações inegavelmente
complexas; passam por decisões muito sensíveis de política econômica;

têm envolvido troca de fluxos perió
dicos que superam a casa de centenas de bilhões de reais; e, ainda, não
primam pela boa transparência, que
deve ir além da mera publicação de
estatísticas e demonstrativos e permitir maiores reflexões e debates sobre
sua evolução e estrutura.
A grave crise em que mergulhou o
país (a caminho de uma depressão) e
a hipótese (ainda que irreal) de que
seja superada com a venda de reservas devem servir ao menos como um
convite para uma discussão mais técnica, serena e profunda a respeito das
relações tão intrincadas entre a política fiscal, de um lado, e as políticas
monetária, cambial, até mesmo creditícia, de outro.
Antes de tudo, vale chamar a atenção que o aparato fiscal atual foi desenhado e adotado quando nem se
sonhava em assentar a política econômica em cima de um tripé – que, além
da austeridade fiscal, também compreende o regime de meta de inflação
e o de câmbio flutuante. É preciso
repensar e modernizar regras fiscais
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para que sejam consistentes e harmônicas com as regras que comandam
as outras políticas econômicas.
Esta exigência foi reforçada pela
ruptura da antiga convenção no mercado, em que se acreditava na dívida
líquida do setor público e no seu superávit primário como únicos e suficientes indicadores para se conhecer a
saúde fiscal brasileira. A sucessão de
medidas atípicas desde que irrompeu
a crise global levou à perda de credibilidade da política fiscal e contaminou até a política monetária. Dívida
bruta e resultado nominal passaram
ao centro das atenções e isso trouxe à
cena novas dúvidas e sugestões.
Um caminho simples seria repetir
metodologias e práticas contábeis comuns no exterior. O Brasil é o único
país a tratar, para fins fiscais, o Banco
Central como parte integrante no setor público não financeiro e não como
uma instituição financeira (como de
fato é). Este é o pecado capital para
muitas dúvidas que hoje cercam o cenário fiscal. Reservas internacionais
são tratadas iguais às disponibilidades
financeiras dos governos (embora este
nunca pôde passar a mão nos dólares
do BC para pagar seus gastos). Da carteira de títulos do BC no TN (que lá
fora conta tudo como dívida), aqui se
inventou que apenas o utilizado para
realizar operações compromissadas
é que deve contar como dívida. Não
surgem tais questões na literatura externa porque o BC não é equiparado
ao TN e deveríamos seguir o mesmo.
A dívida deveria passar a ser medida de uma única e simples forma:
pelo conceito bruto e a partir da
contabilidade pública. Esta deveria
substituir a prática local de supor
que a única dívida pública que existe
ou interessa é aquela contratada jun2 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 016

O Brasil é o único país
a tratar, para fins fiscais,
o Banco Central como
parte integrante no
setor público não
financeiro e não como
uma instituição financeira

to ao sistema financeiro, ignorando
o devido a fornecedores, a servidores
e aos fiscos. Mesmo no caso da dívida líquida, até para resgatar sua utilidade, deveria ser medida como em
todo o mundo: se limita a deduzir
da dívida bruta apenas os saldos de
caixa, e não mais contar como tal os
empréstimos (ainda mais por serem
subsidiados e de longo prazo).
Melhor qualidade das estatísticas
é passo inicial para revisitar as instituições fiscais. Já passou da hora
de ser completada a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que exige a
imposição de limites para a dívida
federal, seja para a consolidada (resolução do Senado), seja para a mobiliária (lei ordinária). É uma mentira supor que se repetirá problemas
dos EUA: a começar que aquele é o
único país a usar como teto os valores nominais; aqui LRF balizou
pela receita, prevê reavaliação anual
(nunca feita) e ainda criou válvulas
de escape – inclusive, para casos de
baixo crescimento, com variação
real do PIB abaixo de 1%. Também

faltou regulamentar o conselho de
gestão fiscal previsto na LRF que
muito poderia ajudar a padronizar e
sistematizar as contas públicas e, sobretudo, a melhorar as articulações
federativas e entre poderes.
Outra premência é rever a lei básica do orçamento e da contabilidade pública, editada há mais de meio
século. O Senado já tomou a iniciativa de propor e examinar projeto
bastante amplo e ousado, mas as autoridades econômicas não demonstraram entusiasmo com a iniciativa,
embora uma nova lei geral seja condição indispensável para se recuperar a credibilidade perdida nas práticas orçamentárias e contábeis.
É possível avançar na direção de
inovações das experiências internacionais mais recentes e avançadas.
É o caso de calcular os resultados
ajustados ao ciclo e em termos estruturais. Seriam instrumentos mais
eficazes que fixar limite para o montante ou a variação do gasto público, ainda mais diante do desafio de
se formular e executar política fiscal
em meio à depressão.
Enfim, a venda das reservas não
resolverá a crise fiscal e econômica.
Até porque tal venda só serviria para
finalmente se realizar a receita que já
foi anteriormente medida e, mais espantosamente, distribuída pelo Banco
Central para os cofres públicos. É bom
aproveitar o momento que tanto se fala
no tema para repensar ideias e revisitar
regras, de forma a tornar ao menos
mais conhecidas, mas se possível também menos intrincadas as relações entre política fiscal, monetária, cambial
e creditícia. Não se retomará a trilha
do crescimento com soluções baratas e
simplórias, mas sim com reformas estruturais árduas e necessárias. 
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Lava Jato: escutas telefônicas e
delações premiadas
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV/EPGE
Em 1986 o Prêmio Nobel de Economia foi dado a James Buchanan, que
na época era professor da Universidade George Mason nos Estados Unidos.
Ele foi um dos criadores da teoria da
escolha pública (public choice em
inglês) que procura compreender o
processo de decisão dos políticos nas
escolhas que os mesmos fazem.
A teoria econômica neoclássica
admite que as pessoas tomam suas
decisões baseadas no seu próprio interesse quando decidem consumir, trabalhar, produzir, investir etc. Elas podem ser egoístas ou altruístas, mas o
que prevalece é o seu próprio interesse. Nessas circunstâncias, o bem-estar
privado coincide com o bem-estar social? Isto é, cada um de nós agindo
olhando o próprio umbigo produz
um resultado desejável do ponto de
vista social? Quando não existe barreira à entrada no mercado a concorrência obriga as empresas a produzirem de modo eficiente, ou seja, ao
menor custo de produção. Quando
existe poder de mercado as empresas
cobram pelos seus produtos um sobrepreço que resulta da inexistência
de competição. Daí a necessidade de
agências reguladoras nestes mercados
aliado a uma legislação que coíba os
abusos do poder econômico.
Uma outra situação é a existência
de informação assimétrica quando
um dos participantes não sabe o que a
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outra parte está fazendo. Este tipo de
situação ocorre nos mercados financeiros quando você não sabe o que o
administrador dos seus recursos está
fazendo com os mesmos. Novamente, há necessidade de uma agência reguladora para que o interesse social
acabe prevalecendo. Nem sempre isto
ocorre como mostrou a crise financeira mundial de 2007/2008.
A contribuição da teoria da escolha pública de Buchanan parte da
hipótese de que os políticos tomam
suas decisões baseados no próprio
interesse e não no interesse social.
Cabe, então, à sociedade estabelecer
regras do jogo político para que prevaleça o interesse social e não o interesse privado, de forma análoga às
agências reguladoras no caso do mercado. As sociedades mais avançadas,
como boa parte dos países da Europa
Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e
o Japão, para citar alguns exemplos,
conseguiram estabelecer mecanismos
que combatem o político que se comporta como predador social.
A Operação Lava Jato em nosso
país é uma contribuição importante
para a mudança das regras do jogo,
punindo aqueles políticos que tenham
usado métodos ilegais no financiamento de suas campanhas eleitorais.
Alguns que foram pilhados em flagrante, podem alegar, para defender

seus interesses, que estavam fazendo o
que todo mundo faz. Na verdade, ninguém pode defender o crime alegando
que existem outros criminosos.
As escutas telefônicas divulgadas
pela Lava Jato e as delações premiadas de vários atores importantes
neste processo criminal demonstram
que a hipótese de Buchanan sobre
o comportamento dos políticos não
foi rejeitada. A retórica do neopopulismo brasileiro, como em geral tem
sido a regra em todos os movimentos
políticos de inspiração marxista pelo
mundo afora, é a defesa dos pobres.
Mas, na prática, mantêm a pobreza
para se perpetuarem no poder.
No Brasil pós Lava Jato a sociedade brasileira tem que estabelecer como
prioridade acabar com o dualismo
existente em nosso país, medido por
uma concentração de renda que nos
envergonha como nação. A questão
primordial é uma reforma urbana que
transforme nossas favelas em bairros,
com seus moradores sendo proprietários legais e pagando IPTU, com sistemas de transportes públicos modernos
e eficientes, educação e saúde, ambos
de qualidade, segurança pública e demais equipamentos urbanos, como
creches e áreas de lazer, que permitam
a cada cidadão uma vida digna. Caso
contrário, a retórica do neopopulismo
pode nos levar a uma crise semelhante
à que temos atualmente. 
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Efeitos colaterais da
Lei Anticorrupção
Cássio Cavalli
Professor da FGV Direito Rio

A Lei Anticorrupção (Lei no 12.846/13
– LAC) constitui um significativo avanço no arcabouço institucional brasileiro. Seu objetivo é reduzir a corrupção
no país diminuindo o retorno de atos
de corrupção quando comparado com
o retorno obtido pela atuação ética e
íntegra. Com o objetivo de dissuadir
agentes econômicos de praticarem
atos lesivos contra a administração
pública, a LAC estabelece regras de
responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas que praticarem
atos qualificados como lesivos à administração pública. A LAC prevê diversas sanções para atos de corrupção, a
exemplo de multa e do dever de reparar o dano, a publicação extraordinária da decisão condenatória, a perda
de bens e valores obtidos da infração
e a proibição de tomar empréstimos
de instituições financeiras controladas
pelo poder público.
Para dissuadir agentes de se engajarem na prática de corrupção, a LAC
aumentou substancialmente o valor
esperado de uma punição por corrupção (que nada mais é do que o resultado da multiplicação da magnitude
da punição pela probabilidade de punição). Assumindo-se que as pessoas
jurídicas são agentes racionais, caso
o valor esperado da punição exceda
o potencial benefício individual dos
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atos lesivos à administração pública,
é de se esperar que as pessoas jurídicas sejam dissuadidas de praticá-los.
Contudo, pessoas jurídicas são
veículos de organizações que reúnem
grande número de indivíduos, como
empregados e diretores, que devem
atuar em favor da pessoa jurídica.
Assumindo que esses agentes são
maximizadores do seu próprio bem-

estar, nada impede que, ao invés de
agirem no interesse da pessoa jurídica
se abstendo de praticar infrações, eles
pratiquem atos de corrupção em benefício próprio. Para evitar que seus
agentes pratiquem atos de corrupção,
as pessoas jurídicas devem incorrer
em pesados custos de monitoração.
Esses custos somente se justificam se
forem menores do que o valor esperado das punições por atos lesivos ao
poder público. Como a LAC aumentou o valor esperado das punições, as
pessoas jurídicas são incentivadas a
incorrer em maiores custos de monitoração de seus agentes por meio de
programas de integridade. Ademais,
a adoção de programas de integridade efetivos reduz o valor esperado de
punição. Por essa razão, as pessoas
jurídicas têm incentivo a continuar a
investir em programas de integridade
enquanto cada unidade monetária
investida reduzir em mais de uma
unidade monetária o valor esperado
da punição. Em tese, cria-se um mecanismo virtuoso de incentivos para
que pessoas jurídicas se abstenham
de praticar atos de corrupção. Desse
modo, a LAC promove um estado de
coisas no qual os recursos da administração pública, em vez de serem
apropriados privadamente por agentes corruptos, são canalizados para a
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prestação de serviços que atendam às
necessidades da população.
Entretanto, para alcançar seus objetivos, a LAC deve assegurar que as
punições sejam efetivas, e que os agentes econômicos não possam facilmente
esquivar-se delas. Para frustrar a efetividade das punições da LAC, a pessoa
jurídica infratora poderia transferir
ativos operacionais para uma nova
pessoa jurídica, livre de responsabilidade, deixando para a pessoa jurídica
originária as punições. Para evitar que
sejam frustrados seus objetivos, a LAC
estabelece em seu art. 4o que “subsiste
a responsabilidade da pessoa jurídica
na hipótese de alteração contratual,
transformação, incorporação, fusão
ou cisão societária”. Essa regra visa
assegurar que a punição seja efetiva
e que a LAC promova seus objetivos,
que são socialmente desejáveis.
No entanto, essa mesma regra
pode conduzir a situações indesejáveis. Imagine-se o exemplo de uma
pessoa jurídica que tenha relações
com a administração pública e que
esteja a passar por uma crise financeira. Para superar a crise, a pessoa
jurídica pode optar por uma estratégia de desinvestimento, pela qual ela
transfira a terceiros uma ou algumas
de suas operações. Com os recursos
provenientes da operação de desinvestimento, ela terá condições de se
reestruturar, ao passo que o adquirente da operação terá condições de
explorar a atividade e dar continuidade à prestação de serviços públicos. Porém, após a promulgação da
LAC, qualquer pessoa jurídica que
pretenda alienar ativos é um possível
alvo de punições anticorrupção, que,
por sua vez, podem ser atribuídas ao
adquirente de ativos. Se aos potenciais adquirentes não for possível

Para dissuadir agentes de
se engajarem na prática
de corrupção, a Lei
Anticorrupção aumentou
substancialmente o valor
esperado de uma punição
por corrupção

delimitar o conteúdo e a extensão
da responsabilidade que será transferida juntamente com os ativos, não
haverá como precificar-se o ativo a
ser negociado, o que pode conduzir
à seleção adversa e, em extremo, à
extinção do mercado de negociação
de ativos de empresas que negociam
com a administração pública, conforme teorizado por Akerlof (1970)*.
Além de promover a finalidade de
reduzir atos de corrupção mediante
a previsão de punições significativas
e de mecanismos como a imputação
de responsabilidade a terceiros que
asseguram a efetividade das punições, a LAC pode ter indesejados
efeitos colaterais. É que a mesma
previsão de punições e a possibilidade de imputação de responsabilidade a terceiros pode inviabilizar
que empresas que contratam com a
administração pública consigam se
reestruturar mediante a alienação
de algumas de suas operações a terceiros. Por conseguinte, empresas
que contratam com a administração
pública, se passarem por crise finan-

ceira ou econômica, podem ser forçadas a cessar suas atividades e realizar uma liquidação fragmentada de
ativos. Por conseguinte, as empresas
perderão valor, e os credores da empresa em crise recuperarão uma menor parte do crédito que forneceram.
Como são capazes de antecipar esse
cenário, os financiadores tenderão a
cobrar uma maior taxa de juros para
compensar o maior risco de default.
O aumento da taxa de juros será
maior precisamente nos casos de empresas que operam ativos de infraestrutura, cujo valor está atrelado à
sua capacidade de gerar um fluxo de
caixa positivo e não ao valor de liquidação dos ativos. Ou seja, a LAC
pode acarretar um aumento no custo de financiamento de projetos de
infraestrutura. Além disso, empresas
que contratam com o poder público
incorrem em expressivos custos irrecuperáveis (como a aquisição de habilitações técnicas para participar de
licitações) para iniciar uma operação capaz de gerar valor. Se não for
possível reestruturar empresas pela
venda de operações, as empresas poderão ser forçadas a parar de operar.
A LAC pode trazer como efeito colateral a interrupção de atividades e
depreciação de ativos, em manifesto
prejuízo à eficiência de serviços públicos. Esse efeito colateral deve ser
evitado, mediante a delimitação da
responsabilidade aos agentes que
praticaram atos de corrupção, e não
a investidores que podem contribuir
para a continuidade da prestação de
serviços públicos eficientes.

AKERLOF, George A. The market for “lemons”:
quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, v. 84,
n. 3, p. 488-500, 1970.

*
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Por que devemos respaldar
nossa Constituição?
Fernando Leal
Professor da FGV Direito Rio

Em A Constituição norte-america-

suficientes – quase evidentes – para

na é democrática?, Robert Dahl,

justificar a saúde do sistema consti-

escrito em 2003 [e, agora, traduzi-

tucional dos Estados Unidos. Para

do para o português], um dos mais

Dahl, porém, o aparente sucesso

importantes cientistas políticos do

do sistema constitucional norte-

último século, coloca-nos diante de

americano apenas ofusca possíveis

uma pergunta simples, mas alta-

inadequações da Constituição para

mente instigante: “por que nós (...)

atender bem aos padrões democrá-

devemos respaldar nossa Consti-

ticos da atualidade. Será que uma

tuição?”. Ainda que as reflexões

Constituição confeccionada no fi-

que o autor desenvolve tenham

nal do século XVIII e em diversos

como referência a Constituição dos

aspectos tão singular – singular a

Estados Unidos e as suas institui-

ponto de se revelar ímpar entre as

ções democráticas, é possível en-

Constituições de outras tantas de-

contrar no texto de Dahl diagnós-

mocracias sólidas – continua igual-

ticos e desafios que se colocam e

mente apta para organizar, prote-

precisam ser enfrentados por quem

ger e fomentar o aquecimento da

pretende articular uma resposta

democracia no século XXI? Por

convincente para aquela pergunta

que deveríamos nos manter com-

em um país como o Brasil.

prometidos a um documento de

Pode parecer estranho questionar o respaldo merecido por uma

cuja elaboração não participamos?
Essas não são perguntas triviais.

Constituição que já sobrevive há

No fundo, Dahl não propõe uma

mais de 200 anos e governa uma das

carta de emendas à Constituição.

democracias mais maduras do Oci-

Tampouco um abandono defini-

dente. A própria permanência da

tivo da Constituição de 1787. O

Constituição americana associada

que o autor insistentemente sugere

ao funcionamento adequado, por

é uma maneira diferente de pensar

tanto tempo, das instituições de-

na Constituição e no papel que as

mocráticas já poderiam ser razões

suas regras e instituições exercem
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na democracia. Dahl estimula mais
uma reflexão, propõe mais um desafio intelectual, do que prescreve
receitas mirabolantes para tornar o
sistema constitucional mais democrático. Com essa proposta (apenas
aparentemente) pouco ambiciosa,
Dahl acaba por enfatizar certos problemas relacionados ao modo como
se encara normalmente o sistema
constitucional norte-americano que
se mostram claramente aplicáveis ao
modo como costumamos olhar para
a Constituição brasileira.

um caminho para uma discussão

Conhecer uma

mais profunda sobre os limites da

Constituição não é

autor, o amplo poder de revisão ju-

idealizar um texto

é um “aspecto aberrante” do siste-

pronto, mas, sobretudo,

no. Aberrante porque não justificá-

obter informações reais
sobre as inspirações por
trás da sua elaboração

jurisdição constitucional. Para o
dicial exercido pela Suprema Corte
ma constitucional norte-americavel. Em sua visão, o papel de uma
suprema corte é legítimo quando se
volta a garantir a estabilidade da
Federação e os direitos fundamentais necessários à existência de um
sistema democrático, especialmente

Dois desses problemas parecem

a igualdade política. Ultrapassados

ser especialmente importantes para

esses limites, como nos casos em

estimular um repensar sobre as rela-

que o tribunal revê políticas públi-

ções entre a Constituição federal de

simples fato de estarem escritas em

cas formuladas por órgãos eleitos

1988 e a nossa jovem democracia.

um pedaço de papel, vão transfor-

ou impõe as suas visões de mundo

Em primeiro lugar, Dahl rejeita

mar o mundo. O recado de Dahl

à sociedade, coloca-se em xeque a

qualquer mitificação da Constitui-

é direto: os norte-americanos não

sua autoridade. Deveríamos fazer o

ção. Ela não é – nem deve ser com-

devem encarar a sua Constituição

mesmo com o nosso Supremo?

preendida – como um documen-

como um “texto sagrado”. Nós de-

É certo que Dahl não é apenas

to sagrado que retira a sua força

veríamos fazer o mesmo, tanto em

um pessimista. Ele também en-

simbólica dos ideais que encarna e

relação à nossa Constituição como

xerga virtudes no sistema cons-

das transformações que pretende

em relação ao sistema constitucio-

titucional americano. Mas não é

concretizar. Conhecer uma Cons-

nal dos Estados Unidos, muitas

um entusiasta ingênuo e tampou-

tituição não é, portanto, idealizar

vezes evocado acriticamente como

co um crítico míope. Sua grande

um texto pronto, mas, sobretudo,

um modelo a ser seguido. Com

contribuição está em sugerir que

obter informações reais sobre as

isso, Dahl sugere a substituição

a “grande e permanente dádiva”

inspirações históricas por trás da

de um constitucionalismo mítico e

legada ao mundo pelos norte-ame-

sua elaboração e as circunstâncias

teórico por um constitucionalismo

ricanos não foi a sua Constituição.

políticas dos momentos em que

de realidade.

Um conjunto de palavras elabo-

ela é aclamada, criticada ou alte-

Em segundo lugar, Dahl é crítico

rado em algum lugar do passado

rada. Esses dados podem nos dizer

feroz da expansão das vocações da

explica pouco o sucesso de uma

muito mais sobre a estrutura do

suprema corte. Em tempos de sin-

democracia e, sozinho, serve para

sistema constitucional, o desenho

gular expansão judicial e de pro-

determinar os destinos de uma

das instituições democráticas e o

tagonismo do Supremo Tribunal

nação tanto quanto um romance

desempenho desse sistema para o

Federal na realidade institucional

pode ser útil a um marinheiro à

atingimento de objetivos sociais e

brasileira, o “pessimismo modera-

deriva. Um olhar mais amplo e crí-

políticos relevantes do que assumir

do” de Dahl sobre a saúde de um

tico para o sistema constitucional

que a Constituição é a cristalização

sistema democrático com um tri-

é sempre necessário. Isso vale tan-

de uma série de virtudes que, pelo

bunal supremo tão forte pavimenta

to para eles como para nós.
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TELECOMUNICAÇÕES

Em busca de uma
regulação adaptativa
Joisa Dutra
Diretora do Centro de Regulação em Infraestrutura (FGV/Ceri)

O setor de telecomunicações é normalmente citado como referência de
sucesso entre as indústrias de rede
que foram reestruturadas na década de 1990 no Brasil, por meio de
desverticalização e abertura de segmentos do mercado à competição.
Referida tendência não era singular,
mas parte de um movimento verificado em diversas economias, percebido como reformas liberalizantes.
Caracterizava-se pela abertura de
setores com características competitivas, reservando a regulação apenas para segmentos caracterizados
como monopólios.
No Brasil, a reestruturação do
setor de telecomunicações permitiu
universalizar o acesso ao serviço. A
título ilustrativo, em 2015, o país
registrava média de 139 acessos por
100 habitantes na telefonia móvel.1
Foi possível acompanhar as tendências de acelerada inovação tecnológica observadas internacionalmente,
atraindo investimentos privados de
grande vulto e liberando capacidade de investimento do setor público
para outros setores.
Passadas cerca de duas décadas,
no momento da revisão tarifária do
serviço de telefonia fixa, o governo,
através do Ministério de Comunicações, instaurou a Consulta Pública
3 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 016

no 23/2015 para obter contribuições
acerca da revisão do modelo de telecomunicações. A consulta de certo
modo antecipa preocupações com o
término dos Contratos de Concessão
do Serviço de Telefonia Fixa previsto
contratualmente para 2025.

Essa preocupação com os rumos
do setor é legítima e meritória. Ainda que o marco regulatório do setor
tenha gerado benefícios, na forma
de expansão de cobertura, principalmente por meio da telefonia celular,
e investimento, a percepção geral
na sociedade é de preços elevados e
qualidade insuficiente.
Ainda que haja, obviamente, especificidades em cada uma das indústrias de rede, algumas conclusões
podem ser aplicadas em geral, principalmente considerando o desafio
de promover um aumento expressivo dos investimentos em infraestrutura no Brasil.
Nesse contexto, cabe avaliar em
que direção “reformar” o modelo vigente, principalmente considerando o
elevado ritmo de inovação tecnológica
que caracteriza o setor e a necessidade
de novos e vultosos investimentos.
Um primeiro passo consiste em
identificar os objetivos de política
setorial e a adequação ou capacidade que tem os instrumentos regulatórios à disposição ou selecionados
de promovê-los. Uma segunda etapa
envolve avaliar a efetiva capacidade
desses instrumentos de atingir os resultados esperados. Esses instrumentos devem ser capazes de alinhar os
incentivos dos agentes e garantir aos
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usuários serviços adequados e pagáveis (affordable) e aos prestadores
de serviços, sustentabilidade econômico-financeira.
Ainda que essas afirmações possam parecer triviais ou evidentes, a
maior parte das discussões presentes
no Brasil não atende a esse princípio.
Não raro observa-se confusão entre
quais são os objetivos e quais são os
instrumentos capazes de guiar a ação
dos agentes para alcançá-los. Adicionalmente, o processo de avaliação ainda engatinha no país, mesmo
com exigências de que as agências
reguladoras conduzam Avaliações
de Impacto Regulatório.
No setor de telecom, um objetivo legítimo que parece refletir as
demandas atuais da sociedade é a
universalização do acesso à internet
de alta velocidade, atualmente associado a crescimento econômico e a

ganhos de bem-estar. A competição
quando possível seria um instrumento capaz de gerar preços que reflitam
custos, com ganhos de eficiência.
Por certo que o objetivo deve ser
adequadamente especificado. Demandas excessivamente rigorosas
podem: (1) causar aumentos dos
preços finais aos usuários; ou (2)
comprometer a sustentabilidade
financeira dos prestadores de serviços – que via de regra têm direito
a equilíbrio econômico-financeiro
como contrapartida de investimentos prudentes. Esse poderia ser o
caso, por exemplo, de um programa que tenha metas gerais de acesso à internet em velocidade muito
alta, não refletindo o equilíbrio entre as necessidades do usuário e sua
capacidade de pagamento.
Outra variável adiciona complexidade a essa equação: a mudança de

um modelo de demanda por voz para
um modelo de demanda por dados
representa uma mudança do modelo de negócios. Transformações nos
modelos de negócios estão em curso também nos setores de energia e
transporte, consequência da digitalização, do avanço de redes inteligentes
(“descentralização”) e das políticas
climáticas que incentivam geração
distribuída e veículos elétricos. A regulação deve ser capaz de recepcionar essas mudanças nos modelos de
negócios. A incapacidade de adaptar
os marcos regulatórios setoriais na
direção das transformações em curso nas indústrias de rede tem custos
para usuários e empresas, penalizando a competitividade da economia e
o bem-estar da sociedade.

Fonte: Nera.

1

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

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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INDÚSTRIA 4.0

Como redesenhar
um novo futuro
Avanço da indústria 4.0 cria a necessidade de
uma nova agenda de competitividade para a
manufatura brasileira, fortalecendo o papel
dos serviços e da inovação
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro e Washington
Uma revolução anunciada vem se configurando nas fábricas dos
principais países industrializados. Suas máquinas, que outrora somente atendiam a comandos para realizar operações, passam a
reunir informações, processá-las e tomar decisões a partir da comunicação com outras máquinas, com outras fábricas e até com o consumidor – sem intervenção humana, através da internet. Graças à
combinação de tecnologias já existentes como cloud computing e big
data com modelos matemáticos muito precisos, a produção sob esse
novo modelo passa a ser feita virtualmente, sem testes, permitindo
aumento de produtividade, redução de custos operacionais e alto
nível de customização dos produtos fabricados.
O incentivo para esse passo adiante no processo de automação da
manufatura se deu com mais força após a crise financeira de 2008,
tendo como protagonistas a Alemanha – que cunhou o termo indústria 4.0 – e os Estados Unidos, onde esse processo é conhecido como
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Advanced Manufacturing, ou manufatura avançada. Para os Estados Unidos, a estratégia é impulsionar o crescimento revertendo parte da migração
de suas indústrias para países com
mão de obra mais barata, ao substituir essa vantagem pelo aumento de
produtividade a partir da digitalização
de processos. Os primeiros estágios de
desenvolvimento sob o conceito dessa
indústria conectada já renderam, por
exemplo, um novo alento a cidades
como a falida Detroit, outrora capital
da indústria automobilística norteamericana. Para a Alemanha, por sua
vez, esse esforço atende ao intuito de
manter a liderança europeia em máquinas, produção e patentes, e ter o
pioneirismo em padrões e pesquisas
sobre o tema. Lá, empresas como a
Siemens avançam nessa indústria com
fábricas já em atividade. “Em sua
planta em Amberg, a Siemens adaptou
processos e hoje consegue um nível de
automação de 75% na fabricação de
uma placa para sistemas de automação, a Simatic. Ou seja, hoje a própria

Simatic fabrica Simatic”, compara
José Borges Frias, diretor de marketing estratégico para Digital Factory
da Siemens Brasil. A fábrica tem capacidade de produzir mil configurações
diferentes dessa placa, produzida de
acordo com a demanda e entregue em
até 24 horas, eliminando a necessidade de estoque.
A evolução da indústria 4.0 será o
mote da Feira de Hannover, de 25 a
29 de abril, que este ano terá os Estados Unidos como principal parceiro.
“Contaremos com a presença do presidente Obama, além de uma comitiva
de 200 pequenas e médias empresas
americanas. Queremos mostrar que
Estados Unidos e Alemanha são parceiros cruciais nesse processo”, declarou Bruce Andrews, deputy Secretary
of Commerce dos Estados Unidos, em
evento de promoção da feira na embaixada da Alemanha em Washington, no início de abril. As estimativas
são de que, nos países mais industrializados – começando por Alemanha,
Estados Unidos, Japão e Coreia – a

As revoluções industriais
1a Mecanização - controle mecânico
e uso da energia hidráulica e a vapor

2a Eletrificação - produção em larga
escala, em processo racionalizado

3a Digitalização - disponibilidade
do computador no chão de fábrica,
automação

4a Conectividade - possibilidade de
troca de informações entre máquinas
conectadas à internet, customização
da produção				

multiplicação de fábricas altamente
digitalizadas como a de Amberg se
torne realidade nos próximos 10 a
20 anos. O caminho para isso já está
sendo aberto. Dados da Federação Internacional de Robótica (IFR, na sigla
em inglês) apontam que nos últimos
três anos a venda de robôs superou
a média verificada na década. Em
2015, foram 255 mil unidades, enca-

Avanço da digitalização
100%
Orçamento em engenharia

Software
Eletrônica

80%

Mecânica
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Fonte: ITQ GmbH, 2011, com base em dados da VDMA. *Estimativa.
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Barreiras em serviços relacionados à indústria 4.0
Brasil em relação a países selecionados.
Quanto mais próximo de 1, mais fechado é o setor
Telecomunicações
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minhadas principalmente para o setor
automotivo e eletroeletrônico, tendo
entre os principais destinos a China,
que corre por fora nesse processo. Segundo a consultoria de software alemã ITQ GmbH, o investimento em
software na manufatura deverá subir
de 30% em 2010 para quase 50% em
2020, reduzindo gradualmente a participação do capital eletrônico e mecânico. As estimativas convergem com
as de Eric Spiegel, CEO da Siemens
EUA. “No médio prazo, até 2020,
esperamos que nosso mercado dentro
da digitalização cresça 7,9%, contra
um crescimento menor, de 4,6%, em
automação”, afirma. Entre os impactos estimados com a chegada dessas
novas tecnologias está o do emprego.
Estudo do Fórum Econômico Mundial aponta que entre 2015 e 2020 a
transformação da indústria deverá se
refletir positivamente na demanda relacionada à computação e matemática
(aumento de 3,21%), bem como engenharia (2,71%), mas castigará a oferta
relacionada à manufatura e à produção tradicional (com queda de 1,63%
na demanda), e de atividades administrativas (com retração de 4,91% no
período). Estimativa do Boston Consulting Group indica que, até 2025,
o rearranjo provocado pela indústria
4.0 implicará uma redução de 16% no
custo do trabalho, na média mundial.

0
Brasil

China

Índice STRI
Restrições ao trânsito de profissionais
Barreiras à concorrência
Restrições à entrada de estrangeiros
Outras medidas discriminatórias
Transparência regulatória

Fonte: Service Trade Restrictiveness Index (STRI) - OCDE.
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Coreia

EUA

Estratégia verde-amarela
No Brasil, o interesse em monitorar
o desenvolvimento dessa indústria
– conhecida aqui como manufatura
avançada – ganhou força a partir
de 2015. Atualmente, o Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) lidera
um grupo de estudos – juntamente

CONJUNTURA INDÚSTRIA 4.0

com o Ministério de Ciência
e Tecnologia, a ABDI, o BNDES e
a Finep – para avaliar o impacto
desse avanço para o país e qual a
estratégia brasileira de inserção na
manufatura avançada. “Dividimos
grupos de pesquisa e pretendemos,
até o final do ano, ter o primeiro documento pronto”, diz o secretário
de Inovação e Novos Negócios do
MDIC, Marcos Vinícius de Souza.
O MDIC coordena a promoção de
workshops em oito capitais onde,
até o final do semestre, debaterá o
tema com representantes de vários
setores. O primeiro encontro foi em
Brasília, em março. “Nessa oportunidade, percebemos que ainda falta
conhecimento sobre o que é essa
nova indústria”, afirma. “Estamos
identificando o que as empresas
brasileiras utilizam de tecnologia, o
que usam e quais seriam nossas capacidades nesse processo”, completa Maria Luisa Campos Machado
Leal, diretora de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação da ABDI.

Baixa produtividade, pior em serviços
Produtividade setorial no Brasil em relação aos Estados Unidos
32%

19%

19%

Economia total

Indústria

Serviços

Fonte: Jorge Arbache, com dados de Timmer (2012).

fordismo”, diz David Kupfer, coordenador do Grupo Indústria e Competitividade da UFRJ. Hoje, a densidade
de robôs na indústria brasileira é de
menos de 10 por 10 mil trabalhadores, enquanto na Alemanha são 260.
Kupfer destaca a grande disparidade
entre os segmentos industriais do país.
“Temos um setor automobilístico de
certo porte e altamente consumidor

Para pesquisadores brasileiros, alguns diagnósticos, entretanto, já parecem claros. “O Brasil entrou apenas
parcialmente na indústria 3.0 e está
muito distante da 4.0. Temos pouca
capacitação laboratorial, de pesquisa,
de recursos humanos, o que nos coloca bastante aquém da fronteira no
que diz respeito a essa nova etapa da
trajetória de automação sensível pós-
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Fonte: Jorge Arbache, com dados da Unctad (2013).
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de progresso técnico. Por outro lado,
outro grande absorvedor de bens de
capital é o setor metal-mecânico, com
uma defasagem tecnológica bastante
importante, no qual teremos dificuldades de adicionar novos conceitos
por causa do ponto muito atrasado
do qual partimos”, compara.
Jorge Arbache, professor da UnB
e chefe da assessoria econômica do
Ministério do Planejamento, defende
que o mais indicado para o Brasil será
criar uma nova agenda para a indústria, a ser trabalhada simultaneamente com a atual. “Se esperarmos fazer
todo o caminho convencional que a
gente já deveria ter feito no século
XX para então se posicionar para a
4.0, chegaremos ainda mais atrasados. Temos que desenvolver políticas
que criem atalhos”, diz. Ele cita o
caso da Índia, em que hoje convivem
dois esforços: o primeiro, de elevar a
participação da indústria tradicional
no PIB, para apoiar a geração de empregos, e, paralelamente, impulsionar
a formação de um cluster de peritos
de informática que hoje já trabalham

Em nível global, os serviços
já representam 64% do
destino do investimento
direto estrangeiro, e
registram participação
crescente na balança
comercial de vários países

na produção de softwares para a indústria 4.0 dos EUA e da Alemanha.
“É um trabalho paralelo que produz
esse encurtamento”, diz.
Arbache ressalta que a indústria
4.0 implica a intensificação de uma
tendência já conhecida, a “servitização”. “Hoje, medir desenvolvimento
industrial não se dá mais da forma
tradicional de calcular a participa-

ção da indústria no PIB, mas pela
intensidade industrial somada à participação de serviços. É algo que não
captamos de forma direta nas Contas Nacionais, mas que permite um
desenvolvimento de outro padrão de
indústria”, declara. A diferença de
métricas fica mais clara quando comparamos Brasil e Estados Unidos: apesar da participação industrial como
percentual do PIB ser similar em ambos os países, a densidade industrial
americana é várias vezes maior que a
brasileira. O exemplo recorrente é o
do aparelho celular, em que a maior
parte do preço remunera serviços, e
não o hardware.
Em nível global, os serviços já representam 64% do destino do investimento direto estrangeiro, e registram
participação crescente na balança
comercial de vários países. “Quando
em grandes companhias como a GE
a venda de turbinas passa a dividir
participação com a comercialização
de pacotes de engenharia, suporte,
manutenção, isso é um sinal claro
dessa mudança”, diz Arbache. “Não

Internet lenta
Brasil está entre os piores quanto à velocidade média de conexão
Posição
Número de endereços
ranking global
únicos (IPv4)

Velocidade média
de conexão (Mbps)
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Fonte: Akamai’s State of Internet - Q4 2015 report.
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Falta melhorar desempenho educacional para preparar geeks
Desempenho brasileiro no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
(Pisa, na sigla em inglês)
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Fonte: PISA 2012.

é à toa que países como os Estados
Unidos hoje dão tanta ênfase a acordos como a Parceria Transpacífico
(TPP) e o Acordo sobre o Comércio
de Serviços (Tisa). Eles sabem que os
serviços serão cada vez mais fonte de
competitividade e melhora na inserção internacional”, ressalta Arbache.
Apesar de concentrar a maior
parte do PIB e do emprego no setor
de serviços, o Brasil não ganha pontos nessa agenda. A maior parte da
oferta de serviços é voltada ao consumidor final, com baixa participação das atividades que são insumos
para a indústria. Levantamento da
OCDE mostra que, tal qual no industrial, o setor de serviços brasileiro
sofre com alta proteção – incluindo
os segmentos mais relacionados à indústria 4.0, como os de engenharia e
computação –, com entraves concentrados principalmente na regulação.
“Esse ponto é importante, porque há
muito espaço para se pensar aumento de eficiência com melhor alocação
de recursos”, completa Arbache.
A lista de temas que envolvem a
indústria 4.0 é ampla. Vai da regula-

ção para tributação de softwares ao
combate à pirataria, entre questões
relacionadas à segurança cibernética, bem como capacitação de mão
de obra. Na Alemanha, cada um
desses assuntos está sendo debatido pelo governo, a fim de criar o
arcabouço necessário para o avanço da digitalização da manufatura.
No caso brasileiro, a essas preocupações também se somam itens de
uma agenda antiga que afeta a competitividade do país e o ambiente de
negócios. Entre eles, a garantia de
qualidade e segurança na oferta de
internet banda larga. Estudo da consultoria Akamai aponta que a velocidade de conexão verificada no país
está aquém, mesmo em comparação
com outros países latino-americanos, como Chile e México. “Hoje
identificamos empresas pensando
em soluções em seu ambiente interno. Mas a proposta dessa indústria
implica conectar serviços fornecidos
entre empresas, e para isso precisamos de um serviço de banda larga
eficiente”, diz Julio Monteiro, diretor da fábrica da Bosch Campinas.

Joisa Dutra, diretora do Centro de
Estudo de Regulação e Infraestrutura
da Fundação Getulio Vargas (FGV/
Ceri), afirma que melhorar a posição
brasileira envolve grandes investimentos em infraestrutura, “mas hoje
vemos dificuldade na definição de
mecanismos que alinhem os objetivos
dos atores do mercado com a atração
desses investimentos”, diz. Joisa ressalta que vários setores vivem transformações em seus modelos de negócio impulsionadas pela digitalização e
a internet – como as redes inteligentes,
que permitem que o consumidor também passe a fornecer energia elétrica
para a rede, ou o aplicativo Uber, no
setor de transportes – que conflitam
com o ambiente brasileiro, altamente
regulado. “Esses setores, assim como
a indústria 4.0, demandam modelos
que incentivem as inovações, as quais
podem sair também de pequenos
agentes, e estes hoje não encontram
condições no Brasil para desenvolver
negócios”, diz.
Outro elemento da agenda velha
que impacta ainda mais fortemente
nos negócios relacionados à indúsA b r i l 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 41
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tria 4.0 é a flexibilização trabalhista.
“Hoje nossa forma de trabalho está
fortemente relacionada a um contrato
definido para uma função, enquanto
na manufatura avançada o que temos
são demandas por tarefas. Não é preciso tantos funcionários por tempo completo por um longo período, porque
as atividades predeterminadas agora
serão feitas pelas máquinas”, descreve
Jefferson Gomes, professor do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA).
Ele ressalta que essa característica estimula a desverticalização, com mais
empresas menores fornecendo para as
maiores. E reforça a urgente necessidade de reverter o baixo desempenho
dos estudantes brasileiros em matérias
como matemática e ciências.
O campo de serviços para apoio
à manufatura avançada é vasto: de
análise de big data a padronização de
sistemas, a proteção de dados e detecção de fraudes, criação de aplicativos e
interfaces a consultoria em tecnologia,
são vários os caminhos para ligar-se a
essa cadeia. Um exemplo brasileiro é
o Cesar, centro privado de inovação

Há setores que demandam
modelos que incentivem a
inovação, que podem sair
de pequenos agentes e, estes,
não encontram condições
de crescer no Brasil
Joisa Dutra

com sede no Recife. Criado em 1996,
oferece consultoria a empresas para a
melhoria de processos e produtos com
base na tecnologia, além de projetos
de educação e apoio como acelerador
de empresas. Há 12 anos, desenvolveu
para a cearense Troller, fabricante de
carros off-road, um protótipo de sistema de manutenção preventiva. “Ele
tinha como objetivo conectar o carro
à empresa para capturar informações
de seu desempenho. Como a Troller
não contava com muitas concessioná-

Tímidos na robótica
Estoque estimado de robôs na indústria, em países selecionados
2013

2014

2015*

2018*

Brasil

8.564

9.557

10.300

18.300

China

132.784

189.358

262.900

614.200

Japão

304.001

295.829

297.200

291.800

Alemanha

167.579

175.768

183.700

216.800

América do Norte
(Canadá, México, EUA)

215.817

236.891

259.200

323.000

Fonte: Internacional Federation of Robotics (IFR). *Estimativas.
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rias e esse é um modelo para rally, a
identificação de algum sinal de fadiga
permitiria a marcação de uma revisão
preventiva e o envio de peças à oficina mecânica mais próxima, evitando
problemas e atrasos”, descreve Sergio
Cavalcante, superintendente do Cesar.
Com a aquisição da Troller pela Ford,
o projeto foi congelado. Mas, juntamente com outros projetos, deu vitrine para a empresa expandir-se. Hoje o
Cesar tem filiais em Curitiba, Manaus
e no interior de São Paulo, em Sorocaba, e soma 520 funcionários. Cavalcante defende a necessidade de se
criar incentivos de inovação no país,
começando por uma maior abertura
do mercado brasileiro. “Mercado fechado não leva as empresas a se preocuparem com inovação e produtividade”, diz. Cavalcante elogia o novo
Marco da Tecnologia sancionado no
início deste ano – ainda pendente de
regulamentação – destacando a abertura para universidades abrirem mão
da propriedade intelectual de pesquisas feitas com empresas e institutos de
tecnologia, ampliando a possibilidade
de parcerias.
Há dez anos no mercado, a Falker,
empresa gaúcha de tecnologia para o
setor agrícola, iniciou suas atividades
com produtos manuais como medidores de compactação de solo. Hoje pesquisa produtos dentro do conceito de
agricultura de precisão, que envolve
máquinas, softwares e equipamentos.
Marcio Albuquerque, diretor da
empresa, ressalta que isso só foi possível com a utilização de ferramentas da indústria 4.0 para projetar
soluções como medir opticamente
a característica das plantas, analisar
parâmetros do solo, através de sensores que passam pela lavoura puxados pelos tratores, e, através de sof-
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Na contramão do valor agregado
Distribuição das empresas de serviço no Brasil (%)
1,4

3,4

Distribuição do valor adicionado, por segmento (%)
1,7

4,2

5,8

9,3

3,2

21,2

20,6

21,8
24,5
7,8

33,7

41,4
Serviços prestados às famílias

Serviços de informação e comunicação

Profissionais, administrativos e complementares

Transportes, auxiliares de transportes e correio

Atividades imobiliárias

Manutenção e reparação

Outras

Fonte: CNI, com dados de 2011.

twares, processar essas informações
e avaliar o melhor tratamento para
cada área da lavoura.
Para analistas, a Falker conta
com a vantagem de concentrar seus
esforços em um dos segmentos mais
promissores para as ferramentas da
indústria 4.0 no Brasil: o agronegócio. “Estamos fora do jogo para vários setores, mas ninguém trabalha
a logística do agronegócio como a
gente. E, nesta, o que mais se precisa
é de tecnologia de ponta. Se continuarmos crescendo, aí poderemos chegar à indústria 4.0”, afirma Gomes,
do ITA, que ainda cita o petróleo e
gás, pela experiência com o pré-sal,
além dos setores têxtil e de alimentos e bebidas, por não participarem
de cadeias tão internacionalizadas,
como outros potenciais candidatos
à indústria 4.0. “É importante dizer
que esses sensores, essas tecnologias,

já têm um nível de maturidade que
os barateiam. A questão é a combinação entre elas, e a decisão de qual
recurso humano, qual é o desenvolvimento de cadeia de suprimento
que a gente precisa para o Brasil, e
quais os aspectos de infraestrutura e
regulação que não estão bem desenvolvidos”, diz.
Kupfer, da UFRJ, reforça a ideia,
acrescentando a importância de o
debate ocorrer longe das tentações
de se criarem reservas de mercado
como política de incentivo. “Temos
que lembrar que o setor de tecnologia da informação é o calcanhar de
aquiles da indústria brasileira desde
a década 80, período em que a indústria mundial a absorveu intensamente e a nossa ficou parada”, diz.
“A Lei de Informática foi draconiana. O resultado foi que não apenas
não desenvolvemos uma indústria

local competitiva como aumentaram
os custos dos equipamentos para a
automação da indústria doméstica
em geral”, completa Mauricio Canêdo da FGV/IBRE.
Isso, entretanto, não reduz a importância de que determinadas definições econômicas sobre a estratégia
de expansão da indústria brasileira
sejam estabelecidas e pactuadas. Ao
contrário. “Precisamos colaborar
para que a indústria possa entrar
em movimento outra vez, porque
ela está parada num período em que
a manufatura mundial vai avançar
de forma muito cabal”, diz Kupfer.
Apesar de a indústria 4.0 ainda ser
uma possibilidade de horizontes
pouco definidos, o economista ressalta que a definição de uma estratégia é tema para ser atacado todo
dia. “O longo prazo começa hoje,
não amanhã”, conclui. 
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Interconectados
Enquanto no Brasil os avanços regulatórios para destravar a relação
empresa-academia em busca de
inovação tecnológica seguem em
ritmo lento, nos Estados Unidos algumas iniciativas ultrapassam essa
via bilateral e aceleram o passo por
ganhos de produtividade. No Centro para Manufatura Avançada da
Commonwealth (CCAM, na sigla
em inglês), as empresas associadas
– atualmente 28 – são estimuladas
a compartilhar projetos de interesse mútuo, que por sua vez também
podem contar com o apoio de pesquisadores de mais de uma universidade parceira em um mesmo
projeto, todas da região de Virgínia, onde está instalado. Para isso,
Joseph Moody, presidente e diretor
executivo do CCAM, afirma que
o centro tem como critério não selecionar companhias diretamente
concorrentes. “Dessa forma conseguimos criar um espaço colaborativo, em que as empresas se complementem em termos de capacidades
e desafios que enfrentam em
seus negócios”, afirma.
Ente as companhias
participantes do CCAM
estão a Canon, RollsRoyce, Alcoa, Airbus e
Siemens, além da Nasa.
Desde a criação do
CCAM, em 2008, a
Siemens contabiliza
11 projetos de pes-
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Na fábrica da Rolls-Royce na Virgínia, cada operário pode monitorar até três máquinas
simultaneamente, graças ao avanço da automação

quisa abertos e cinco confidenciais
desenvolvidos no centro. “Entre os
projetos compartilhados está parte do
software usado pela empresa Local
Motors na impressão de carros 3D”,
conta Helmut Ludwig, vice-presidente executivo da Siemens USA, chairman do conselho da CCAM. Moody,
presidente do Centro, ressalta que os
riscos e custos dos projetos são divididos entre as companhias. “São os que
bancam, mas que também controlam
e ganham.” Atualmente, o CCAM

conta com equipamentos avançados
para aplicações como a manufatura
aditiva – que permite a “impressão”
de um objeto a partir do seu modelo digital, gerado a partir de softwares customizados. Conta, também,
com um laboratório de visualização
em 3D, usado para reproduzir virtualmente o funcionamento de uma
máquina na fabricação de uma peça,
cujo erro poderia envolver alto prejuízo devido, entre outros fatores, ao
custo dos materiais envolvidos.
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No caso da Rolls-Royce Crosspointe, planta da companhia inglesa na Virgínia, o apoio tecnológico
ocorreu desde o projeto da fábrica,
inaugurada em 2011 e onde, desde
2014, a empresa passou a fabricar
peças para turbinas de avião. Entre elas, componentes para suportar altas temperaturas do sistema
de combustível. Na planta, o nível
de automação alcançado permite
que cada funcionário possa operar
até três máquinas simultaneamente. “Dependendo da demanda que
temos, que define a quantidade
de turnos necessários, um operador pode programar as máquinas
na sexta para que completem um
ciclo de atividades durante o fim
de semana”, exemplifica Lorin Sodell, executivo da empresa. “Há

dez anos, um processo como esse
levaria o dobro do tempo e demandaria ao menos o dobro de
operários”, diz.

Sem fronteiras
No caso dos carros da empresa Local Motors, o desenvolvimento tecnológico colaborativo não se limita
ao software fornecido pela Siemens.
A empresa, com 116 empregados e
criada em 2007 em Phoenix, conta
com uma comunidade online com
52 mil membros, entre os quais
designers, engenheiros e consumidores de várias partes do mundo,
que se inscrevem através do site da
empresa. “São pessoas com real
interesse em acompanhar o desenvolvimento de nossos projetos. Já

Carro elétrico impresso em 3D da Local Motors é exposto em showroom. Empresa possui
rede colaborativa online da qual participam engenheiros e consumidores

chegamos, por exemplo, a adotar o
design sugerido por um estudante
sul-coreano, que ganha parcela dos
royalties do produto”, descreve
Justin Fishkin, chief strategy officer da Local Motors.
A Local Motors tem em seu
currículo a criação do primeiro
automóvel impresso em 3D, apresentado em 2014 na feira International Manufacturing Technology
Show (ITMS), em Chicago. A
carcaça dos modelos 3D da empresa é impressa em fibra termoplástica de carbono reforçada, e
um dos protótipos leva cerca de
48 horas para ficar pronto. Cada
carro, quando finalizado, totaliza
modestos 50 componentes. A empresa espera receber autorização
para comercializar o veículo nos
Estados Unidos nos próximos 18
meses, na categoria elétrico de baixa velocidade. Custará a partir de
US$ 12 mil, conforme a configuração escolhida pelo cliente.
No showroom que será oficialmente inaugurado em junho em
Maryland, nos arredores de Washington DC, impressora e carro
dividirão o espaço com uma sala
de aula, para onde a Local espera
atrair estudantes para estimular o
interesse em ciência, tecnologia,
engenharia e matemática (STEM,
na sigla em inglês). “Buscamos incentivar esse desenvolvimento até
entre as crianças, pois isso faz parte da essência do nosso negócio”,
conclui David Woessner, gerentegeral da Local Motors em Detroit
e Washington DC.
(A jornalista viajou a Washington
DC a convite da Siemens).
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Divulgação

“Precisamos triplicar o
número de cientistas e
engenheiros no Brasil”
Jorge Almeida Guimarães
Diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial (Embrapii)

A Embrapii é uma das iniciativas públicas
consideradas entre as mais pragmáticas
para incentivar a inovação empresarial no
país. A organização aplica até um terço
do valor dos projetos que entram em sua
carteira com recursos não reembolsáveis.
O restante é dividido entre a empresa e
o centro de tecnologia que executará o
projeto. À frente da Embrapii desde agosto de 2015, o veterinário e bioquímico
Jorge Almeida Guimarães está otimista
quanto ao aumento da demanda em
2016, mesmo em meio à recessão econômica. O ex-presidente da Capes afirma
que o país tem um caminho longo para
chegar ao nível de investimento em pesquisa e inovação dos países desenvolvidos e alerta para a necessidade de o país
formar mais engenheiros. Guimarães ressalta que, além do apoio financeiro, a instituição tem colaborado com a melhora
dos processos de gestão nas instituições
de pesquisa tecnológica, facilitando a interação com o setor produtivo.
4 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 016

Conjuntura Econômica — Quais
os principais entraves para o investimento em inovação e tecnologia
que impulsionam a indústria 4.0?
Os países desenvolvidos investem no
mínimo 2% do PIB em ciência e tecnologia. E esses países têm pelo menos 3
mil cientistas e engenheiros por milhão
de habitantes. No Brasil, por sua vez,
investimos cerca de 1,2% do PIB nessa área, e contamos com apenas 700
cientistas e engenheiros por milhão de
habitantes. Ou seja, precisamos quadruplicar os recursos humanos especializados nessa área, e quase dobrar o
investimento como percentual do PIB
em ciência e tecnologia, bem como
pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Além disso, nesses 18 países desenvolvidos, do total investido em C&T, em
média 70% são desembolsados por
empresas. No Brasil, essa relação é de
56% de recursos públicos para 44%
das empresas – e, desse percentual,
ainda é preciso considerar que grande
parte vem da Petrobras. Se conseguirmos elevar a participação privada a

0,9% do PIB num prazo de dois ou
três anos, e conseguirmos contar com
o apoio dos governos, estaduais e federal, para que esses elevem sua participação para 1,1%, aí sim entraremos
nesse caminho. Sem esquecer que precisamos triplicar o atual número de
cientistas e engenheiros no Brasil.
Como a retração econômica registrada em 2015 – especialmente do
setor industrial, cuja atividade recuou 6,2% – se refletiu na atividade
da Embrapii?
Não houve efeito negativo. Chegamos na casa dos R$ 126 milhões
aplicados (no acumulado a partir de 2014), dos quais um terço
(R$ 42 milhões) é recurso não reembolsável colocado pela Embrapii. Esses recursos financiam 71 projetos.
Não tivemos dificuldades em 2015 e
não esperamos ter em 2016.
A meta orçamentária que consta do
plano piloto da Embrapii para o período 2014-2019, entretanto, é de
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R$ 1,5 bilhão, o que implicaria uma
aplicação média anual bem acima da
observada até agora. Falta demanda?
A demanda tem sido boa. Entre os
negócios que temos hoje, a média
de desembolsos é de 33% aplicados
pela Embrapii; 19% pelas unidades;
e 48% pelas empresas. Mas o modelo é novo, e só podemos investir
na medida em que as unidades que
credenciamos fecham contratos com
empresas. Para ter mais projetos,
precisamos de mais unidades, e estamos nesse caminho. Nossa atividade em 2014 limitou-se a poucos
meses, e em 2015 trabalhamos com
13 unidades credenciadas. Este ano,
entretanto, teremos 15 novas atuando, somando 28, e estimamos que a
partir de agora passaremos a operar
dentro do limite do que seria o gasto
médio, talvez até acima disso.
O que caracteriza uma universidade
ou instituto que é credenciado para
trabalhar com vocês?
A instituição candidata, seja pública ou privada, precisa nos apresentar uma proposta de operação para
um período de seis anos com base
na sua experiência anterior. Em seu
portfólio de competências devem
constar foco de atuação e provas de
ter operado, nos últimos três anos,
um montante mínimo de recursos
vindos de contratos com empresas
– não vale dinheiro público como
de Finep, CNPQ ou BNDES. Assim
que uma unidade é selecionada, liberamos uma parte dos recursos
previstos, para que esta comece a
fazer seu trabalho de prospecção.
Nossa experiência é de que, para
cada 20 empresas prospectadas, sai
um contrato, de modo que a ênfase
na atração de clientes é fundamen-

tal. A Embrapii é muito enxuta. Somos apenas 20 pessoas – eu e mais
dois diretores, três secretárias e 14
técnicos –, mas cobramos muito.
Não nos intrometemos na negociação desses institutos por novos contratos. Mas, tão logo isso é feito,
queremos a cópia dos mesmos para
conhecer as metas impostas pela
empresa e cobrarmos a execução de
cada etapa do projeto. Nossa dinâmica é diferente de uma proposta
de financiamento de longo prazo
de uma agência de fomento, para o

Precisamos quadruplicar
os recursos na formação
de mão de obra
especializada, e quase
dobrar o investimento
como percentual do PIB
em ciência e tecnologia

qual é preciso fazer um relatório depois de um ano, ou algo assim.
Até agora, quais segmentos foram
mais receptivos a essa ajuda?
A área de tecnologia da informação
está tirando muito proveito, bem
como a de petróleo e gás e a de equipamentos médicos. A área de saúde
ainda não está respondendo como
queríamos, mas estamos trabalhando

nisso. Outros setores que ainda vemos
pouco representados são os de biotecnologia e o químico, cuja balança comercial é extremamente negativa.
Não teme que as incertezas geradas pela crise econômica e política
reduzam o apetite das empresas
por inovação?
Trabalhamos com essa ótica de que
a crise pode gerar até mais oportunidades do que aparentemente se pode
imaginar. E está aparecendo muita
proposta de empresa. É preciso lembrar que há setores muito capitalizados no Brasil. Todo setor exportador
hoje está se beneficiando com a valorização do dólar, está capitalizado
e está buscando a inovação, porque
sabem que disso depende sua competitividade, e por isso eles terão que investir. A área agrícola, a área de saúde
– o Brasil é o quinto maior mercado
de medicamentos do mundo –, esses
setores estão capitalizados.
Do lado da Embrapii, é possível afirmar que não haverá risco de cortes
que comprometam a atividade?
Digo que não, pois fazemos o que
estava faltando no Brasil. Em geral,
costuma-se dizer que aqui no país se
produz muita ciência e pouca patente, pois a pesquisa não interage com o
setor produtivo. Somos muito novos
nesse sistema, mas estamos fazendo
acontecer. O Brasil tem 60 anos de
atuação em pesquisa e desenvolvimento. Ao longo desse período, os
governos estaduais e o federal financiaram muita formação em recursos
humanos, bem como capacitação
laboratorial. Agora estamos dando
outro passo, colocando esse investimento a serviço do desenvolvimento
tecnológico. (S.M.)
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Mudar para sobreviver
Chico Santos, do Rio,

para Conjuntura Econômica

Em homenagem ao industrial pau-

Daí em diante a representação

lista Roberto Simonsen, pioneiro na

gráfica segue ladeira abaixo, tam-

defesa da industrialização brasileira,

bém oscilando em alguns pontos.

as entidades representativas do setor

De acordo com os dados do IBGE,

instituíram há várias décadas o dia

já calculados com base na metodo-

25 de maio, aniversário do seu fale-

logia mais atualizada, a indústria de

cimento (1948), como o Dia Nacio-

transformação encerrou 2015 com

nal da Indústria. Mas, este ano, não

uma fatia de apenas 11,4% do PIB

há muito que comemorar. Ao con-

brasileiro. Segundo a Federação

trário. A indústria de transforma-

das Indústrias do Estado de São

ção atravessa uma fase de inanição,

Paulo (Fiesp), em 2013 o setor

tanto do ponto de vista conjuntural

representava, respectivamen-

como estrutural.

te, 31,8% e 31,1% do PIB

Conjunturalmente, são dois anos

da China e da Coreia do Sul,

consecutivos de desempenho de-

dois países cujos processos

sastroso, com queda de 3,8% em

de industrialização foram tão

2014 e de incríveis 9,7% em 2015,

ou mais tardios do que o bra-

segundo os dados das Contas Na-

sileiro. No mesmo ano de 2013,

cionais calculados pelo IBGE. E do

segundo o IBGE, a indústria de

ponto de vista estrutural, o setor

transformação respondia por apenas

acumula um histórico de três déca-

12,3% do PIB brasileiro.

das de perda de representatividade

Outro aspecto preocupante que

na composição do Produto Interno

aparece nas perdas mais recentes

Bruto (PIB). De acordo com a série

da produção industrial brasileira

histórica mais antiga, disponível no

(2015) é que elas foram comanda-

site Ipeadata, do Instituto de Pes-

das pelos segmentos de alta tecno-

quisa Econômica Aplicada (Ipea), a

logia, justamente aqueles nos quais

participação da indústria de trans-

a capacidade produtiva do país é

formação no PIB brasileiro partiu

menos robusta e aqueles nos quais o

de 19,89% em 1947 e daí em diante

país precisa mais avançar para não

seguiu em curva ascendente, com

ficar ainda mais para trás em rela-

oscilações pontuais, até alcançar o

ção às sociedades mais avançadas

pico de 35,88% em 1985.

do ponto de vista tecnológico.
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gindo justamente um segmento da

De acordo com dados elaborados pelo Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (Iedi),

Segundo as atualizações

no ano passado a produção de bens

mais recentes, em 2014

de intensidade tecnológica alta caiu

por 25,53% das perdas

do Instituto Brasileiro de Economia

brasileiras em exportações

IBRE), mostra outro aspecto preocu-

de produtos manufaturados

mercados tradicionais brasileiros,

rial de escritório e informática. Foi o
segmento da indústria brasileira que

automotores, cuja queda de 25,9%
foi uma das maiores responsáveis

Um acompanhamento sistemático das perdas e ganhos brasileiros no
comércio exterior feito pela econo-

bo de 42,7% na produção de mate-

muito mais até do que o de veículos

do conhecimento tecnológico.

a China foi responsável

19,8%, com destaque para um tom-

mais sofreu no catastrófico 2015,

indústria que está na “fronteira”

para a América do Sul

pela queda de 3,8% do PIB no ano

mista Lia Valls Pereira, pesquisadora
da Fundação Getulio Vargas (FGV/
pante que é o avanço da China sobre
inclusive nos países fronteiriços da
América do Sul. Segundo as atuali-

passado. O segmento de média-alta

zações mais recentes do estudo, em

tecnologia, no qual se enquadra a

2014 a China foi responsável por

indústria automobilística, reboques

25,53% das perdas brasileiras em

e semirreboques, reduziu em 16%

sentido porque, segundo Cagnin,

exportações de produtos manufatu-

sua produção no ano passado.

dados de 2000 a 2010 já revela-

rados para a América do Sul.

“É um aspecto relativamente

vam que no período a participação

Os chineses “roubaram” do Brasil

novo e preocupante, mostrando que

da indústria de alta intensidade

23,1% do mercado sul-americano para

grande parte da crescente contração

tecnológica no total da indústria

produtos de alta intensidade tecnológi-

dos investimentos está acontecendo

brasileira caiu de 8,9% para 5,2%,

ca, 23,2% nos produtos de média-alta

em equipamentos eletrônicos sofis-

enquanto a da indústria extrativa

intensidade e 31,4% nos produtos de

ticados”, ponderou Rafael Fagun-

mineral saltou de 5% para 11,5%.

média-baixa intensidade. Lia ressalta

des Cagnin, economista do Iedi. O

O economista do Iedi lamenta que

que, para além do seu esforço para se

uso do termo “relativamente” faz

um resultado tão ruim esteja atin-

incluir no grupo dos países industrial e

Peso da indústria de transformação no PIB cai 32,15% em 20 anos
( % da indústria de transformação no valor adicionado a preços básicos)
16,8

17,4

16,9
14,8

14,2
15,3

14,9

17,8

15,4

16,6
15,3

16,6

13,9

16,5
15

14,5

13,8

12,3

11,4

12,6
11,7

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014** 2015**

Fonte: IBGE. *Série histórica disponível pela atual metodologia e cálculo do IBGE. Não há comparabilidade com dados anteriores.
**Cálculos feitos a partir das Contas Nacionais Trimestrais, ainda sujeitos a ajustes

A b r i l 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 4 9

CONJUNTURA INDÚSTRIA

Desembolsos do BNDES para inovação
quase dobram em quatro anos (R$ bilhão)

do às pressões internas e externas.
Faz paralelo com outra expressão
consagrada, a “doença holandesa”,
6,02

5,94

criada para caracterizar o processo
de desindustrialização vivido pela
aberta economia da Holanda quan-

5,2

do a sobrevalorização da sua moeda
(florim), provocada pela súbita enxurrada de recursos externos oriun-

3,2

dos de exportações de gás natural,
retirou a competitividade da produ2012

2013

2014

2015

Fonte: BNDES.

ção industrial doméstica.
“Então, não é recente e nem é
uma jabuticaba brasileira, não é
algo que só aconteceu aqui”, ar-

tecnologicamente mais desenvolvidos

avançado processo de desindustria-

gumenta Canêdo, lembrando que

do mundo, a China tem uma estra-

lização e quais as estratégias para

outros países importantes, como a

tégia comercial agressiva na América

que ele obtenha algum sucesso. O

Austrália e Canadá, também estão

do Sul que inclui acordos comerciais

economista Mauricio Canêdo, pes-

passando por um processo de de-

com países como Chile e Peru, além

quisador da FGV/IBRE, ressalta,

sindustrialização, embora, destaca,

de oferta de crédito abundante para

antes de mais nada, que “o declínio

“alguns economistas digam que es-

vários países da região.

da indústria brasileira é anterior em

ses países ficaram ricos antes de se

Ou seja, a competitividade do país

muito a essa forte presença da China

desindustrializarem”.

asiático que há quase quatro décadas

nos mercados internacionais”, des-

O economista vê o Brasil em

sustenta um impressionante processo

tacando os números que mostram

uma espécie de encruzilhada: um

de crescimento econômico e indus-

essa derrocada como um fenômeno

país de renda média que ultrapas-

trial, tem poderosas alavancas que

iniciado na década de 1980.

sou a condição de economia de

vão além de preço, qualidade e prazo

Para caracterizar o que considera

mão de obra barata, mas que não

de entrega. “A questão agora é saber

uma espécie de gênese da desindus-

consegue fôlego para competir em

como será a China como uma econo-

trialização brasileira, Canêdo recorre

segmentos mais intensivos em tec-

mia mais voltada para serviços”, pon-

à expressão “doença soviética”, cria-

nologia e inovação, por exemplo.

dera Lia lembrando a decisão chinesa

da pelos economistas Régis Bonelli e

“Esse meio do caminho é muito in-

tomada no final da década passada de

Samuel Pessôa, também pesquisado-

cômodo para o Brasil e a pergunta

voltar-se paulatinamente para o forta-

res da FGV/IBRE. Ela serve para de-

é: como sair desse buraco?”

lecimento do mercado doméstico.

finir um desenvolvimento industrial

Canêdo vai buscar o exemplo da

excessivamente espraiado por todos

Coreia do Sul, ressaltando que o país

os segmentos da produção, baseado

asiático que é hoje um grande expor-

A doença soviética

em um mercado fechado e voltado

tador de produtos e tecnologia, tinha

Independentemente do rumo que

para o suprimento doméstico.

na década de 1970 uma renda per

venha a tomar o já irreversivelmen-

A expressão é uma referência ao

capita semelhante à brasileira e que

te gigante chinês, as perguntas que

modelo de economia planificada e

partiu de um modelo de desenvolvi-

permanecem é o que o Brasil pode e

estatizada da antiga União Soviética

mento apoiado pelo Estado, com foco

pretende fazer para conter esse seu

(1917-1991) que acabou sucumbin-

no mercado doméstico e centrado
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inicialmente em setores básicos, como

para o mercado doméstico, a despei-

indústria naval e indústria siderúrgi-

to das desvantagens decorrentes do

O setor aeronáutico,

ca, da mesma forma que fez o Brasil.
Na hora das diferenças é que se

chamado “custo Brasil”.

capitaneado pela Embraer,

torna mais fácil compreender porque
os sul-coreanos já deram o salto que
o Brasil nem sabe se vai conseguir.
Em primeiro lugar, destaca o economista, os coreanos definiram que
aquele era um modelo temporário e
que a produção de aço e navios precisava avançar, como aconteceu, para
a de bens mais sofisticados tecnolo-

Se o futuro, na concepção do economista da FGV/IBRE, só é possível

é um dos poucos exemplos

desmontando a armadilha da exis-

de política industrial bem-

um caracol, tarefa que ele reconhece

sucedida. Foi concebido

construindo as bases, o que passa por

como um modelo “voltado

construir uma infraestrutura eficien-

para o mundo”

gicamente. Para fazer essa transição,

tência voltada para dentro, como
difícil, o Brasil precisaria começar
um discurso já gasto de tão repetido:
te e fazer reformas que melhorem o
ambiente para os negócios. Em resu-

o país investiu pesadamente em edu-

mo: “melhorar o ecossistema”.

cação e partiu para a competição in-

“É preciso nivelar o campo para a

ternacional, ciente de que com uma

indústria brasileira e expô-la à com-

população

relativamente

pequena

(tem cerca de 50 milhões de habitan-

pelos sul-coreanos e ficou preso em

petição internacional”, receita, res-

sua própria armadilha.

salvando que por esse caminho tudo

tes atualmente) não tinha como sus-

Para comprovar sua tese, ele res-

que for intensivo em mão de obra

tentar o crescimento da sua produção

salta que o setor aeronáutico, capi-

“vai sumir”, soterrado pela com-

com base no mercado doméstico.

taneado pela Embraer, foi um dos

petição avassaladora dos asiáticos,

“O Brasil desenvolveu uma indús-

poucos exemplos de política indus-

sobrevivendo nesses ramos, como os

tria à meia boca, voltada para sobre-

trial bem-sucedida porque desde o

de tecidos, calçados e móveis, apenas

viver do mercado doméstico. Não

primeiro momento foi concebido

aqueles que conseguirem dedicar-

tem uma escala ótima, não compete,

como um modelo “voltado para o

se a nichos especiais, voltados para

mas sobrevive com proteção”, dispa-

mundo”, cientes seus idealizadores

“designs” exclusivos, por exemplo,

ra. O país, de acordo com Canêdo,

de que não haveria sentido em uma

como aconteceu nos Estados Unidos

deixou de fazer o trampolim feito

indústria aeronáutica voltada apenas

com esses mesmos setores.

Produção de bens de alta intensidade tecnológica foi a que mais caiu em 2015
(Variação – em %)
Intensidade
tecnológica

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-1,2

11,8

12,4

8,5

4,1

8,7

-4

4,5

3

-1,4

2,7

0,2

-19,8

Alta-média

3,6

15,9

2,6

2,3

12,6

4,3

-12,4

17,6

0,3

-5,5

6,3

-9,5

-16

Baixa-média

-1,1

4,8

0,2

1,7

5,1

2,9

-8,8

10,8

0,8

-0,2

2,7

-2,7

-7,8

-2

4,9

2

1,7

1,8

0,2

-2,5

5,7

-1,1

-1,6

0,6

-2,1

-5,2

0,1

8,6

2,4

2,4

6

3

-7

10

0,3

-2,4

2,8

-4,2

-9,9

Alta

Baixa
Ind. de
transformação

Fonte: Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
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Canêdo inclui também no pacote

têm baixo retorno para o setor priva-

zir semicondutores. Esse trem ele já

de segmentos que precisam encon-

do, mas alto retorno para a socieda-

perdeu. O caminho é aprofundar as

trar formas de sobreviver competin-

de, como obras de infraestrutura e de

cadeias produtivas baseadas em re-

do internacionalmente a indústria

saneamento básico, ou para financiar

cursos naturais renováveis, nas quais

de insumos intermediários e até a de

pesquisa e inovação.

o país já construiu bases importantes

máquinas e equipamentos. Segundo o

Dentro dessa concepção, uma po-

economista, a possibilidade de com-

lítica de conteúdo local que estabele-

prar insumos mais baratos, qualquer

ça a ferro e fogo um percentual “x”

O terceiro é que industrialização

que seja a origem, pode ser a chave

a ser alcançado é vista como contra-

não é tudo. “Industrialização é um

para o crescimento de uma determina-

producente e velha. “Conteúdo lo-

pedaço importante do processo de

da indústria de produtos finais, assim

cal é importante no começo, mas a

desenvolvimento, mas não basta.

como poder modernizar o parque fa-

busca é para conseguir fornecer para

Nós conseguimos industrializar o

bril a custos competitivos. “proteger

o mundo como fez a Noruega”, ava-

Brasil, mas não resolvemos os pro-

demais insumos intermediários e má-

lia, ressaltando que a burocracia ne-

blemas”, disse. Citando o Atlas do

quinas e equipamentos tem efeito ne-

cessária para aferir o conteúdo local

Desenvolvimento, estudo coorde-

gativo sobre a cadeia inteira”, disse.

não funciona.

nado pelos economistas Ricardo

– petróleo no mar, etanol, energias
renováveis, agronegócio e outros.

Em resumo, expor a indústria à

Finalmente, Canêdo deixa três

Hausmann (Harvard) e César Hi-

competição internacional é um passo

observações: a primeira é a dúvida

dalgo (MIT) que faz um ranking dos

essencial para que o debate possa dei-

quanto à capacidade institucional

países do mundo de acordo com o

xar de ser repetitivo e avançar. Tam-

brasileira para fazer esse dever de

grau de complexidade das suas eco-

bém na conta de dar maior autono-

casa sem que as pressões dos “lob-

nomias, Canêdo disse que o Brasil

mia à indústria para que ela consiga

bies” provoquem retrocessos, resta-

já é um país complexo, mas precisa

tornar-se competitiva, Canêdo enten-

belecendo o “status quo” de se fazer

superar o ponto em que estacionou

de que deve ser modificado o papel

um pouco de tudo sob a proteção do

para se tornar competitivo.

dos bancos de fomento, fazendo com

Estado. A segunda é que a oportuni-

que eles dirijam suas capacidades fi-

dade brasileira para alcançar frontei-

nanceiras para viabilizar projetos que

ras tecnológicas não está em produ-

Setor fundamental
Rafael Cagnin, economista do Iedi,
é um defensor da industrialização

Informática foi o setor de alta intensidade
tecnológica que mais caiu

como indutora do processo de desenvolvimento e apresenta argu-

(Variação – em %)
Setor

mentos para seu posicionamento.
Segundo ele, “a indústria tem um

2014

2015

Aeronáutica e aeroespacial

7,3

-4,6

te, está no centro do sistema pro-

Farmacêutica

2,5

-12,2

dutivo e revoluciona o modo e pro-

Material de escritório e informática

3,4

-42,7

Equipamentos de rádio, TV e comunicação

-4,4

-27,3

Outra razão elencada pelo econo-

Equipamentos médicos, de ótica e precisão

-23,5

-18,1

mista para sua defesa da industria-

0,2

-19,8

industrial paga melhor e é majorita-

Total
Fonte: Iedi.
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efeito de encadeamento muito for-

dução dos demais setores (serviços
e agropecuária)”.

lização é que no Brasil “o emprego
riamente formal”, razões pelas quais
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a redução do tamanho da indústria
implica a piora do perfil do mercado
de trabalho. De acordo com o raciocínio de Cagnin, a formalização
regulariza o fluxo de renda do trabalhador e lhe permite uma melhor inserção no mercado creditício, possibilitando-lhe maior acesso a bens de
consumo duráveis e semiduráveis.
“Tudo isso mostra porque a indústria é fundamental e porque o
retrocesso que estamos vivendo é

O economista já enxerga no

A indústria tem um efeito

espectro produtivo brasileiro “ni-

de encadeamento forte,

caminharem para essa inserção se

está no centro do sistema

Cagnin cita como exemplos o se-

produtivo e revoluciona o

partir da introdução dos medica-

modo e a produção
dos demais setores

preocupante”, disse. Segundo ele,
os dados mostrados na parte inicial

chos com alguma condição” de
forem corretamente estimulados.
tor farmacêutico e seus avanços a
mentos genéricos e, o exemplo de
todos, o setor aeronáutico.
Mas, no seu entendimento, não
dá para se exigir um avanço mais
rápido do que as empresas estão

Rafael Cagnin

conseguindo. “Basta abrir a janela

deste texto revelam que o Brasil está

que se pode ver que não dá para

perdendo tanto quantitativamente

exigir uma eficácia maior do que

quanto qualitativamente, levando a

aquela que esses setores estão con-

uma inserção nas cadeias globais de

adianta abrir com o câmbio fora do

seguindo”, alerta, destacando no-

valor de forma menos produtiva.

lugar, com uma estrutura tributária

vamente os desequilíbrios macro e

Para Cagnin, de todos os fatores

surreal e com juros estratosféricos”,

também a complexa situação con-

estruturais que limitam o desenvolvi-

disse para explicitar seu ponto de vis-

juntural que está contraindo forte-

mento da indústria do país, o único

ta de que os desajustes macroeconô-

mente os investimentos.

que surgiu com uma notícia positi-

micos que persistem desde a estabili-

O analista do Iedi ressalta que a

va nos últimos tempos foi o câmbio,

zação (1994) são impeditivos a que se

maior parte dos investimentos das

com a desvalorização ocorrida a

avance na maior inserção global da

empresa é feita com os lucros reti-

partir de 2014. “Era um preço da

economia brasileira.

dos e lembra que em uma conjun-

economia que estava fora do lugar e

“Não é verdade que abrir e que

tura marcada por dois anos conse-

que foi revisto. Todos os outros pro-

sobreviva quem puder seja uma so-

cutivos de queda forte na produção

blemas seguem presentes”, afirmou.

lução”, ponderou. Para Cagnin, atu-

essas disponibilidades vão rapida-

Gargalo infraestrutural, sistema tri-

ar em busca de uma interação maior

mente se extinguindo.

butário complexo e juros elevados

da economia brasileira com a econo-

estão entre esses fatores que, ressalta,

mia internacional é mais importante

são conhecidos de todos. “O câmbio

do que simplesmente abrir, inclu-

Centros avançados

é um elemento novo e favorável, mas

sive porque é importante observar

O economista João Carlos Ferraz,

não vai resolver tudo”, disse.

as condições que cada concorrente

diretor de Planejamento do BNDES,

O economista do Iedi concorda

oferece a seus produtores para não

especialista em inovação e organi-

com o argumento de que a estrutura

abrir e deixar sua indústria concor-

zação industrial, enxerga grandes

de produção brasileira é “relativamen-

rer em desvantagem. “A inserção

transformações no universo corpo-

te fechada”, com baixo coeficiente de

nas cadeias globais é a chave da so-

rativo em um horizonte que não vai

exportação, mas ressalva que a aber-

fisticação”, ressaltou, tornando a di-

além de 15 a 20 anos. Elas vão partir

tura comercial pura e simples não re-

zer que enquanto não for refeito o

dos centros mais avançados, mas se

solve os problemas e o país pode ain-

arranjo macro esse objetivo torna-se

espraiar, de uma forma ou de outra,

da perder o que já conseguiu. “Não

muito difícil de ser alcançado.

pelo conjunto da economia mundial,
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inclusive no Brasil. Daí porque ele
propôs chegar ao que pode acontecer no Brasil a partir de um exame
do que “é possível” que venha a
acontecer no mundo.
Para começar, ele propõe deixar
de lado o conceito de indústria mais
difundido no Brasil e no mundo,
como indústria manufatureira, e
embarcar no conceito de “industry” utilizado na língua inglesa e
que serve para definir várias cadeias
produtivas

não

necessariamente

cer, mas sempre através de passos

É preciso deixar de lado
o conceito de indústria

dados um de cada vez, começando
com o presente.”
Feitas as ressalvas, o diretor do
BNDES aponta como primeira ten-

mais difundido no país

dência forte o rompimento das fron-

e no mundo, como

provocado pelo progresso técnico,

indústria manufatureira, e

exigências dos consumidores. “As

embarcar no conceito

mas sistemas integrados, ‘hardware’

de “industry”

participantes da indústria de trans-

teiras entre as atividades produtivas
pela dinâmica do mercado e pelas
indústrias não fornecem produtos,
com muito ‘software’ associado”,
explica. Com a prioridade maior

formação, como indústria do cine-

na integração do que na produção,

ma ou indústria cultural.

emerge o universo da “internet das

Para fazer uma prospecção do
que pode estar pela frente, Ferraz

coisas”, máquina falando com máquina. Nesse universo, ele admite

municação móvel.

sugere, antes de mais nada, substi-

Com a ressalva de que falar do

que ainda não há um modelo fecha-

tuir o conceito de indústria pelo de

futuro é incorrer em riscos nada tri-

do de organização e relacionamento

“desenvolvimento produtivo” que

viais, o diretor do BNDES disse en-

entre as empresas, havendo abertura

considera mais adequado para defi-

xergar “algumas tendências fortes e

para todas as possibilidades.

nir os sistemas e soluções de merca-

incertezas críticas”. “A única coisa

A segunda tendência forte, de

do que estão sendo produzidos, nos

a dizer é que o futuro é aberto, dada

acordo com Ferraz, é a incorpora-

quais o produto industrial em si é

a complexidade e o nível de indus-

ção de sistemas e fatores que pas-

apenas uma parte, como acontece,

trialização que este país chegou, e

sarão a ser decisivos no desenvol-

no exemplo mais evidente, na co-

que qualquer cenário pode aconte-

vimento produtivo: conhecimento,
que pode ser traduzido como pesquisa e desenvolvimento (P&D),

Veículos comandaram o tombo entre
os produtos de média-alta intensidade

o uso intensivo das tecnologias de
informação e comunicação, o uso

(Variação – em %)
Setor

intensivo de tecnologias flexíveis,
não no sentido do uso, mas asso-

2014

2015

-7

-12,2

Veículos automotores, reboques e semirreboques

-16,7

-25,9

Produtos químicos, excl.. farmacêuticos

-2,6

-4,7

Produtos para ferrovias e material de transporte n.e. *

-2,7

-14,9

células-tronco, por exemplo, que se

Máquinas e equip. mecânicos n.e. *

-5,7

-14,6

adaptam e se regeneram.

Total

-9,5

-16

Máquinas e equipamentos elétricos n.e. *

Fonte: Iedi. *Não especificado.
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ciadas às ciências dos materiais e às
ciências da vida. Este último conceito, segundo o economista, refere-se a matérias-primas que podem
se transformar e se ajustar, como as

O outro componente desses sistemas produtivos que, segundo a
visão do economista, se constituem

CONJUNTURA INDÚSTRIA

na segunda “tendência forte” para
o futuro é a noção de sustentabilidade, com a máxima redução das
emissões de carbono.
A terceira tendência enumerada
pelo executivo do BNDES e professor da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) é a de que o relacionamento entre os produtores e
seus fornecedores e clientes venha
a se transformar quase que em um
“sistema orgânico”, de tal modo
que, dado o grau de informações em
poder do consumidor, a possibilida-

quina girando”, ressalta. Sem essa

O Brasil não tem um

distribuição realimentando os mercados o mundo do desenvolvimento

sistema produtivo e

produtivo ficaria limitado.

de conhecimento na

como ficaria o Brasil? “Claramente

fronteira internacional;

ração e difusão dos processos de de-

tem uma capacidade de

tendências”, aponta o diretor de Pla-

inovação, eficiência e

não tem um sistema produtivo e de

qualidade limitada

Dentro desse espectro global,
o desafio brasileiro será da incorposenvolvimento produtivos com essas
nejamento do BNDES. Como o país
conhecimento na fronteira internacional, tem uma capacidade de ino-

de de o produtor fazer, por exemplo,

vação limitada, nível de eficiência e

propaganda enganosa será reduzida

de qualidade também limitados, Fer-

a zero. “No limite (dessa interação),

raz avalia que ele terá a desvantagem

pode-se chegar à produção em massa individualizada”, previu.

A terceira grande incerteza apon-

de partir de uma base modesta.

tada por Ferraz é quanto ao formato

A vantagem dessas limitações é

O problema é que todas essas

empresarial. “A estrutura departa-

que, como o país não está na frontei-

tendências estão associadas às tais

mental, verticalizada, monotemática

ra ele não está “congelado” nas me-

“incertezas críticas” sobre as quais

das empresas não vai sobreviver às

lhores práticas, “não tem as barreiras

Ferraz alertou no preâmbulo da sua

necessidades de interação”, disse o

do sucesso” como limitadores, ele

análise. A primeira e maior delas é

diretor do BNDES. “Sabemos que

teria a possibilidade, teoricamente,

que não se sabe qual será o grau de

estruturas em rede serão relevantes,

de dar um salto, encontrando novos

difusão dessas tendências entre as em-

mas não sabemos como elas se orga-

caminhos para chegar à fronteira.

presas e entre os países e também se

nizarão de fato”, afirmou, ressaltan-

Mas a grande vantagem brasilei-

desconhece em que escala e em quan-

do que muitas experimentações irão

ra nesse mundo que estaria chegan-

to tempo elas irão se disseminar.

ocorrer. Outra grande dúvida diz

do, ainda não devidamente valori-

A segunda grande incerteza diz

respeito a como esses futuros pro-

zada na avaliação do economista,

respeito às relações de trabalho nes-

dutores e empresas irão se relacionar

é a diversidade em todos os níveis

se novo universo corporativo. “Pro-

com os Estados e como as formas de

existente no país, desde a étnica e

vavelmente estaremos falando cada

representação de empresas e traba-

a cultural, biológica, de modelos

vez mais de ocupação de trabalho

lhadores irão se organizar.

empresariais e até de investimentos

versus emprego”, pondera. De acor-

Ferraz aponta outra incerteza

estrangeiros. Essa diversidade, para

do com o economista, já se sabe que

quase dramática: sabe-se que esse

Ferraz, é uma vantagem que permi-

a tecnologia da informação pode

desenvolvimento produtivo que está

tirá ao Brasil experimentar no mo-

transformar de 30% a 40% das re-

por vir tem grande potencial de ge-

mento de transição caracterizado

lações de trabalho formais tal como

ração de riqueza, mas “dadas as mu-

pelo fato de que os ativos antigos

hoje são conhecidas no mercado dos

danças nas relações de trabalho, não

ainda estão vivos e se recusam a

Estados Unidos, com a eliminação

se sabe como essa riqueza será dis-

morrer e os ativos do novo paradig-

da intervenção humana em ativida-

tribuída e se ela será distribuída no

ma ainda não são fortes o suficiente

des do setor de serviços.

nível suficiente para manter a má-

para enterrar os a ntigos.
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O movimento de pessoas na
liberalização do comércio de serviços
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora da FGV/IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

As novas tecnologias da infor-

Protecionismo

mação, a redução no custo de

O setor de serviços é muito hete-

transporte e a fragmentação da

rogêneo e inclui desde encomendas

produção nas cadeias globais e/

postais a serviços de pesquisas e de-

ou regionais de valor levam à cres-

senvolvimento. Essa diversidade se

cente participação dos serviços

traduz em arcabouços regulatórios

na corrente de comércio mundial.

distintos onde a importância das

Como resultado da importância

formas de restrições tem impactos

dos serviços e também colaboran-

distintos. A primeira vez que os ser-

do para esse movimento, proli-

viços foram negociados em âmbito

feram os acordos de serviços nas

multilateral — Rodada Uruguai

negociações de comércio. Desde

(1986-1994) —, foi definido que os

a década de 1990, os acordos de

serviços seriam negociados pelos

comércio tendem a incorporar os

seus modos de prestação, conforme

serviços na sua agenda negociado-

descrito no Box 1.

ra. Com os entraves que dificultam

A mensuração do protecionis-

um amplo acordo multilateral para

mo em serviços não é trivial. Os

o término da Rodada de Doha no

instrumentos

âmbito da Organização Mundial

formas e podem ser exigências de

do Comércio (OMC), a agenda de

contratação de mão de obra local,

acordos bilaterais e regionais ga-

cotas para a participação de nacio-

nha cada vez maior relevância no

nais nas diretorias das subsidiárias

assumem

diversas

desenho das diretrizes da política

gociando com o México. Além dis-

de empresas, limites para partici-

comercial do Brasil.

so, o acordo Mercosul-União Eu-

pação de capital estrangeiro no

No entanto, até o momento,

ropeia, que voltou a ser negociado,

capital de empresas de setores se-

a agenda brasileira é modesta. O

inclui serviços. Cerca de 70% do

lecionados, proibição de prestação

acordo no âmbito do Mercosul é

PIB do Brasil é explicado pelo setor

de serviços por estrangeiros, entre

pouco abrangente e só recentemen-

de serviços. Logo, o crescimento da

outros, além das regras de licita-

te (2015) o governo assinou um

economia requer aumento da pro-

ções de compras governamentais

acordo com a Colômbia e está ne-

dutividade do setor.

no setor de serviços.
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As principais fontes de dados
para avaliação do grau de protecionismo (restritividade) do setor
de serviços são: Banco Mundial e a
OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Ambas são denominadas Services Trade Restrictions Database
– STRI, mas seguem metodologias
diferentes e têm cobertura e escopo
também distintos.
Foi utilizada neste artigo a base
de dados do Banco Mundial que
cobre 103 países e informa as res-

mostra que o Brasil se classifica

As inovações nas

como um país de poucas restri-

tecnologias da

do Chile e da Coreia. Os países

informação permitem

o Peru registram os menores índi-

que a fragmentação da

a Índia, o mais elevado, o que a

produção seja feita por

mente fechado.

tarefas e não mais por
etapas físicas da produção

ções, com indicador próximo ao
desenvolvidos (exceto a Coreia) e
ces de restrição (abaixo de 20) e
classifica como um país virtualA análise por modo de prestação mostra, porém, a diversidade dos resultados. No comércio
transfronteiriço (modo 1), Estados

trições por modo de prestação de

Unidos, Reino Unido, Alemanha

serviços para cinco setores – servi-

e Chile são economias relativa-

ços financeiros, telecomunicações,

mente abertas (índices menores do

distribuição e varejo, transportes

das oportunidades para entrar e

que 25). No outro extremo estão

e serviços profissionais. O índice

operar (75); e completamente fe-

o Brasil e a Índia com índices de

de restritividade é classificado em

chada (100). Os dados se referem

economias virtualmente fechadas.

cinco categorias, de acordo com a

ao ano de 2008.

No modo 3 (presença comercial),

1

seguinte pontuação: completamen-

Comparamos o índice de res-

a maior parte dos países registram

te aberta (0); virtualmente aber-

tritividade (IR) do Brasil com o

índices abaixo de 25, inclusive o

ta com restrições menores (25);

dos Estados Unidos, Reino Unido,

Brasil (é o 5o desse grupo com ín-

restrições mais expressivas (50);

Alemanha, Coreia do Sul, Peru,

dice no valor de 21). A Índia nova-

virtualmente fechada com limita-

Chile, México e Índia. O IR geral

mente se destaca pelo seu elevado
grau de restritividade (próximo a
70 pontos). Por último, no modo 4,

Box 1: Modos de prestação de serviços
Modo 1 – Comércio transfronteiriço. São as transações que são realizadas sem
deslocamento de pessoas e/ou investimentos e, logo, similar ao comércio de
mercadorias. Incluem-se nessa categoria call centers, serviços de telecomunicações, serviços médicos de diagnóstico de exames por imagem, consultorias de
projetos, entre outros.

todos os países registram índices
que apontam para ambientes de
economias virtualmente fechadas.

O comércio no Brasil

Modo 2 – Consumo no exterior. O consumidor tem que se deslocar para o
território que exporta/vende o serviço, sendo o exemplo típico os serviços
de turismo.

A Organização Mundial do Co-

Modo 3 – Presença comercial. O serviço é prestado no território do consumidor
através do estabelecimento de escritórios e/ou subsidiárias. Está estritamente
associado ao tema do investimento estrangeiro no país.

base de dados sobre serviços, sen-

Modo 4 – Movimento de pessoas físicas. Estão incluídos nesse grupo serviços
prestados por pessoas que sejam empregadas de subsidiárias estrangeiras, assim como serviços prestados por autônomos.

cios (OSN)” respondem pela maior

mércio (OMC) utiliza os dados
do Balanço de Pagamentos na sua
do o último dado disponível para
2014. “Outros serviços de negóparte das exportações mundiais e
do Brasil e superam os serviços tra-
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dos de firmas brasileiras operando

dicionais de viagens e transportes,
conforme mostra o gráfico 2. No
Brasil, OSN explicaram 55% do
total das exportações brasileiras de
serviços, em 2014. Estão incluídos
nesse grupo: serviços contábeis;
jurídico; engenharia; arquitetura;
publicidade; e serviços técnicos
e administrativos. Para todos os
serviços o movimento de pessoas é
importante, mas no caso dos OSN,
a afirmação é destacada pela importância dessas exportações na
pauta brasileira.

no território dos Estados Unidos ou

O principal mercado

serviços de autônomos.

de vendas dos serviços
brasileiros são os Estados

Trânsito de pessoas
As inovações nas tecnologias da in-

Unidos (29%), seguidos

formação permitem que a fragmen-

da Holanda (8%), Suíça

refas e não mais por etapas físicas da

(6%), Alemanha (6%) e

nos Estados Unidos pode utilizar os

tação da produção seja feita por taprodução. Uma indústria localizada
serviços jurídicos da Inglaterra, ser-

Reino Unido (5%)

viços específicos de um engenheiro

O Siscoserv, a base de dados so-

indiano na sua cadeia de produção.

bre o comércio exterior de serviços

Ademais à medida que aumenta o
grau de internacionalização das em-

do Brasil desenvolvida no Ministério do Desenvolvimento, abrange

gentina em 10 lugar com 2% das

presas e das etapas produtivas, a fa-

130 setores e mostra o comércio

vendas brasileiras.

cilitação do trânsito de pessoas pas-

o

sa a constituir um item importante

bilateral do Brasil. No entanto, a

O Box 2 mostra os oito princi-

base é recente e os dados anuais só

pais serviços exportados para os

cobrem o ano de 2014. O principal

Estados Unidos que responderam

Os acordos comerciais na área

mercado de vendas dos serviços

por 60% das vendas brasileiras

de serviços detalham crescente-

brasileiros são os Estados Unidos,

para esse mercado. Pode ser que

mente o modo de prestação de mo-

29% das exportações, seguidos da

alguns desses serviços sejam oferta-

vimento de pessoas. Os Estados

Holanda (8%), Suíça (6%), Alema-

dos via modo transfronteiriço, mas,

Unidos foram pioneiros nessa prá-

nha (6%) e Reino Unido (5%). O

pelos setores descritos, muitos de-

tica e os acordos recentes da União

primeiro país latino na lista é a Ar-

vem envolver trânsito de emprega-

Europeia com a Colômbia e o Peru

do custo de transação.

Gráfico 1: Índice de restritividade do Banco Mundial
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Fonte: Banco Mundial (www.worldbank.org).
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Gráfico 2: Composição da pauta de exportação de serviços: Brasil e mundo, 2014
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Fonte: World Trade Organization (www.wto.org).
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(2012) e com o Canadá (2014) se-

Nesses acordos são estabele-

tritividade do Banco Mundial não

guem essa mesma diretriz. Ade-

cidos os critérios para a entrada

incorporam os últimos dados dos

mais, um dos pontos ressaltados

temporária de empregados das em-

acordos da União Europeia.

pelos negociadores dos Estados

presas estrangeiras, para homens

O perfil das exportações de ser-

Unidos no Acordo Transpacífico

de negócios em processo de pros-

viços do Brasil indica que esse é um

(assinado em 2015, mas que ainda

pecção de mercados, para profis-

tema que interessa à sociedade brasi-

não entrou em vigor) são os me-

sionais autônomos e instâncias que

leira. Além disso, ter regras claras so-

canismos que irão facilitar o mo-

facilitam, em alguns casos, o reco-

bre o movimento de pessoas auxilia

vimento das pessoas pertencentes

nhecimento mútuo de diplomas.

na atração do investidor estrangeiro

aos países membros do acordo.

Observa-se que os índices de res-

e na vinda de mão de obra qualificada que pode ajudar a melhorar a

Box 2: Participação no total dos serviços exportados
para os Estados Unidos: 2014
1. Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de comunicação social: 14,2%.
2. Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em
outra posição: 11,4%.
3. Serviços auxiliares aos serviços financeiros, exceto os relacionados a
seguros e previdência complementar: 9,6%.
4. Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências naturais, exatas e
engenharia: 8,2%.
5. Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, maquinário
e equipamentos: 5,3%.
6. Serviços de projeto e desenvolvimento de aplicativos e programas em
tecnologia da informação (TI): 4,1%.
7. Serviços de propaganda e de alocação de espaço ou tempo para propaganda: 4,1%.
8. Serviços jurídicos: 3,8%.

produtividade dos serviços no Brasil.
O mundo vive dois momentos
contraditórios. De um lado, os processos de transformação produtiva
demandam maior mobilidade do trabalho e, por outro lado, questões de
segurança e desemprego associado
ao baixo crescimento da economia
mundial estimulam barreiras protecionistas. Os acordos de serviços,
por suporem trocas de concessões,
atenuam essa contradição. 

A base da OCDE engloba 18 setores e 42 países
(os 34 países membros da OCDE e África do Sul,
Brasil, China, Colômbia, Índia, Indonésia, Letônia e Rússia).

1
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Refazendo a casa
Nilson Brandão, do Rio, para Conjuntura Econômica
Doze anos depois do domínio do chamado kirchnerismo na
política argentina – Nestor Kirchner entre 2003 e 2007 e
Cristina, de 2008 a 2015 – a Argentina dá sinais de querer
ingressar em nova etapa, mais amistosa ao mercado e indicativa de maior abertura ao mundo, de olho na perspectiva
de maior acesso aos capitais internacionais de que necessita
para fechar contas internas e financiar seu crescimento, junto ao esperado incremento da entrada de divisas via exportações, agora desoneradas. Mas se por um lado a eleição
de Mauricio Macri, que tem forte aprovação da população,
abriu novas perspectivas, por outro há preocupações com
relação à persistência de elevados níveis de inflação e do
desemprego, além da desaceleração econômica de dois dos
principais parceiros comerciais da Argentina, o Brasil, em
franca recessão, e a China, com crescimento menor.
Pesquisa divulgada pelo jornal La Nación em meados
de março mostrou que 69% dos argentinos aprovavam o
governo do atual presidente, enquanto para 29% da população sua gestão era reprovada. Em outras palavras: ao fim
dos 100 primeiros dias de mandato, mais de dois terços
da Argentina apoiava a nova gestão e as medidas adotadas pelo atual presidente, que venceu as eleições com 3%
dos votos à frente do segundo colocado. Os dados também
indicam que há respaldo ao novo governo entre 30% do
eleitorado que votou nas últimas eleições no candidato da
coligação governista Frente para a Victoria (FPV), Daniel
Scioli, assim como entre 83% dos que votaram no outro
competidor, líder da Frente Renovadora, Sergio Massa.
Junto ao respaldo, as pesquisas refletem que parece claro que os problemas acumulados precisam de tempo para
ser resolvidos. Que a inflação e o desemprego inquietam a
população e, mesmo diante de recentes vitórias políticas,
fica a pergunta sobre até quando será possível combinar
gestão gradual e progressiva do reequilíbrio do país no mé6 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A b r i l 2 016
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dio e longo prazo, com a paciência e

nismo cultivado nos anos anteriores.

a compreensível exigência dos argen-

Para além do recebimento da visita

tinos por resultados de curto prazo.

de grandes líderes, Macri decidiu

De forma resumida, as principais

mostrar ao mundo uma nova Argen-

medidas implementadas pelo gover-

tina. Em janeiro, em voo comercial e

no Macri desde o início do mandato

duas semanas depois de fissurar uma

foram o fim do controle cambial –

costela brincando com a filha, via-

uma semana logo após tomar posse –,

jou para participar do Fórum Eco-

ajustes de tarifas públicas, redução de

nômico Mundial de Davos, na Suíça,

tributação sobre as exportações como

acompanhado do líder oposicionista

forma de incentivo à produção, prin-

Sergio Massa. As metas: indicar cla-

cipalmente no caso de commodities

ramente a perspectiva da busca do

agrícolas, a retomada das negociações

apaziguamento político interno, em

com os chamados holdouts, detento-

favor das mudanças em curso, assim

res de títulos da dívida argentina que

como lembrar ao mundo a existên-

não participaram das rodadas de rees-

cia e a importância do país, que pelo

truturações em 2005 e 2010, além de

menos há dez anos sequer participa-

avanços na política externa.

va do foro internacional econômico.

Para o embaixador Marcos
Azambuja, o governo de Macri
(foto) marca uma transição
democrática para fora das duas
grandes molduras políticas do
país que são o radicalismo e o
peronismo. Lia Valls, da
FGV/IBRE, observa que, por ser
uma economia menor que a
brasileira, os efeitos das reformas
tendem a ser mais rápidos

“Há medidas importantes em cur-

“Estamos vivendo um momento

so, como o anúncio para o mundo de

em que na Argentina há uma transi-

que a Argentina vai abrir mais sua eco-

ção democrática normal, para fora

nomia. A economia argentina surpre-

das duas grandes molduras que são o

ende sempre porque, na prática, tem

radicalismo e o peronismo”, avalia o

um tamanho menor do que a brasilei-

embaixador Marcos Azambuja, que

ra e os efeitos de mudanças tendem a

por pelo menos seis anos na carreira

ser muito mais rápidos”, diz Lia Valls

diplomática esteve à frente da repre-

Projeções do Fundo Monetário In-

Pereira, pesquisadora do Instituto

sentação brasileira no país. Na prática,

ternacional (FMI) para 2016 dão os

Brasileiro de Economia (FGV/IBRE) e

segundo Azambuja, Brasil e Argentina

contornos do contexto desenhado. A

professora de Economia na Uerj.

experimentam momentos complexos.

perspectiva para a região da América

“A Argentina tem uma problemática

Latina e Caribe, divulgada no fim de

especial e nós, a nossa. Não vivemos

janeiro, registra queda de 0,3% no

Volta ao mercado

um momento brilhante. Economica-

PIB, quadro praticamente determina-

Não menos emblemáticos neste pe-

mente, a moda passou para o Pacífi-

do pelas estimativas negativas estima-

ríodo inicial foram as visitas de três

co”, analisa o embaixador, citando o

das para as economias da Venezuela

grandes lideranças mundiais ao país:

desempenho de países como o Chile, a

(-8%), do Brasil (-3,5%) e da Argen-

o primeiro-ministro da Itália, Matteo

Colômbia, o Peru, e o México. “Estes

tina (-1%). Elaborado pelo diretor

Renzi; o presidente da França, Fran-

países encontraram uma fórmula, um

do Departamento para o Hemisfério

çois Hollande; e, mais recentemente,

modelo melhor para eles”, comentou

Ocidental do FMI, Alejandro Wer-

o presidente dos Estados Unidos, Ba-

o embaixador, durante o seminário O

ner, o documento projeta, no entan-

rack Obama. A visita de Obama tem

Novo Governo da Argentina – Lições

to, crescimentos este ano justamente

significado particularmente relevan-

para o Brasil, realizado pelo Instituto

para as economias do Peru (3,3%)

te porque ajuda a perfurar uma espé-

Brasileiro de Economia (FGV/IBRE)

Colômbia (2,7%), México (2,6%)

cie de camada de certo antiamerica-

em março último.

e Chile (2,1%). Quanto ao Chile, à
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Colômbia e ao Peru, o documento

minação de restrições no mercado

registra que estes países prosseguem
“processo de ajuste relativamente or-

Em meados de março,

cambial, a abolição de várias res-

69% dos argentinos

o anúncio das principais diretrizes

aprovavam o governo

e a retirada parcial dos subsídios

do atual presidente,

mesmo diante de melhoras nas ex-

enquanto para 29% da

ajuste em curso não evite recessão,

denado, em que uma combinação de
acentuada desvalorização do câmbio,
consolidação fiscal gradual e políticas
monetárias acomodatícias, evitaram
a contração econômica”.
O documento informa, ainda, que
para os três países, “as bases do crescimento continuam firmes, incluindo

da nova política macroeconômica
à energia”. A ressalva, contudo,
pectativas, ainda é de supor que o

população sua gestão

políticas econômicas sólidas, instituições com credibilidade, mercados

considerada “leve”, em 2016.
O economista argentino Guillermo Rozenwurcel, membro do Club

era reprovada

financeiros sadios e custos favoráveis

trições ao comércio internacional,

Político Argentino, relembra que

de endividamento externo”. Quanto

a Argentina vem há cinco décadas

ao México, referencia a ligação com

em um processo de volatilidade e

o fortalecimento da economia vizinha

ciclos que chama de crash and go.

norte-americana. Na parte do Brasil,

dos rebaixamentos da classificação

Numa reflexão do que o país pre-

o documento já citava o agravamen-

de risco do país, por conta de agên-

cisará enfrentar daqui para frente,

to do cenário político, fragilidades

cias internacionais de rating.

Rozenwurcel lista algumas das he-

macroeconômicas e “escândalo de

Quanto à Argentina, o FMI

ranças deixadas entre 2012 a 2015:

grandes proporções”, antes mesmo

informa ser o “início de uma im-

1) progressiva deterioração da ques-

do agravamento da crise política, so-

portante transição para corrigir os

tão externa e fiscal; 2) inflação aci-

bretudo no mês de março, além de

desequilíbrios macroeconômicos e

ma dos 25% anuais, com um pico

desemprego e inflação em alta. Para

as distorções microeconômicas”.

de 35% em 2014, apesar das ânco-

o FMI o país continua a “adiar a

Diante dos dois primeiros meses do

ras cambiais e de tarifas públicas; 3)

adoção de uma estratégia fiscal crível

governo Macri, o documento do

queda do PIB per capita de perto de

para manter a dívida pública em uma

FMI destacou como medidas signi-

US$ 15 mil a US$ 13,6 mil; e 4) os

trajetória sustentável”, com os efeitos

ficativas para um novo rumo “a eli-

indicadores de indigência e pobre-

Indicador de clima econômico
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za foram interrompidos a partir de
2008, quando a indigência havia se
estabilizado em torno de 8% e a po-

país. Em contraponto às perspectivas

Para o FMI, as mudanças

captadas para o futuro, o Indicador

na Argentina podem

caso da Argentina (foi de 50 para 52

ser o início de uma

“desfavorável” e abaixo da média de

importante transição para

rica Latina – de forma simplificada,

corrigir os desequilíbrios

considerados favoráveis e abaixo des-

breza entre 25% e 30%.

A paciência é breve
“Há, na prática, demandas contidas
e um desejo represado de melhoras
dentro do país. Existe respaldo (ao
novo governo), mas, de uma forma

da Situação Atual melhorou para o
pontos), mas permanece considerado
95 pontos para toda a região da Améindicadores acima de 100 pontos são
se patamar, desfavoráveis.

atuais e as distorções

ou de outra, isso está atrelado a resultados mais ou menos rápidos. Essa é

Internamente, o governo Macri colhe vitórias na busca de maior

microeconômicas

uma característica de qualquer elei-

transparência. Na semana anterior à

torado, mas, talvez, mais forte entre

visita do presidente norte-americano

os argentinos. A paciência é muito

ao país, mesmo com minoria, o go-

breve”, diagnostica Rozenwurcel,

verno conseguiu aprovar na Câmara

alertando para a cautela necessária

para os próximos seis meses, com des-

dos Deputados projeto que permite

diante dos riscos da mudança repen-

taque para a Argentina. O Indicador

viabilizar o pagamento dos fundos

tina de um estado de esperança ex-

de Expectativas (IE) da Argentina, que

credores da dívida argentina e que

cessiva ao pessimismo exagerado.

em dezembro cravava 94 pontos, sal-

ficaram de fora das reestruturações

Os resultados da última Sonda-

tou para 166 pontos, maior resultado

nos governos anteriores – por isso

gem Econômica da América Latina

para janeiro de 2016 entre todos os 11

chamados de holdouts e apelidados,

Ifo/FGV de fevereiro, com dados de

países pesquisados e bem acima da mé-

muitas vezes, como “fundos abutres”.

janeiro, corroboram a percepção da

dia regional de 99 pontos. A avaliação

Estima-se que a bancada governista

melhoria de perspectiva futura. O

é de que os agentes econômicos apro-

da Câmara não atinja o patamar de

principal resultado da Sondagem em

vavam as medidas iniciais do governo

100 representantes. Na votação, en-

janeiro foi a melhoria no indicador

Macri e revelam “grande otimismo”

tretanto, a vitória alcançada somou

das expectativas para todos os países

para o futuro cenário econômico do

165 votos a favor e 86 votos contra o

Indicador de expectativas
(em pontos) – Índice (base 100)
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governo. “Foi muito significativo não
apenas do ponto de vista do andamento da negociação da dívida, mas
do ponto de vista político”, comentou
Rozenwurcel. Para isso, houve apoio

forma ou de outra, interessados em

Na Argentina há uma

deixar para trás o legado do antigo

transição democrática

Massa, o bloco de governadores que

normal, para fora das

governabilidade, e a liderança par-

de parcela do chamado “peronismo
renovador”, associado ao grupo de
Sergio Massa, e, em parte menor,
mesmo do “peronismo tradicional”.

governo, que são o grupo de Sergio
convergem com Macri a favor da
lamentar tradicional, que cultiva o

duas grandes molduras

“Isso abre uma perspectiva positiva a respeito da governabilidade,
o que era uma dúvida desde a vi-

diálogo”, explica Giambiagi.
Em linhas gerais, explica Victo-

que são o radicalismo

ria Werneck, economista chefe da

e o peronismo

uma relação mais amigável da Ar-

Icatu Seguros, é de se esperar que

tória eleitoral de Macri, por conta

gentina com o mercado represen-

Marcos Azambuja

da minoria parlamentar”, explica

taria, entre outras perspectivas,

o economista argentino. Em linhas

a volta do acesso ao mercado fi-

gerais, a proposta do governo é o

nanceiro internacional, redução de

pagamento da dívida com 25% de

custo de capital, possibilidade mais

desconto. Para seguir adiante, deve

Para o economista do BNDES Fabio

ampla de financiamento da dívida

ter a aprovação do Senado, onde é

Giambiagi, a capacidade de dialo-

pública a custos inferiores, atração

relativamente mais forte a presença

gar com diferentes atores tem sido

de Investimento Estrangeiro Direto

do kirchenerismo. Na perspectiva do

fundamental na era Macri para es-

(IED), assim como “a possibilidade

governo, o acordo quanto à dívida é

tabelecer pontes de convergência o

de o país se tornar mais atraente

crucial para devolver ao país o aces-

que, no fundo, deveria representar

para celebrar acordos internacio-

so ao crédito externo, já que o país

exemplo para ajudar a retirar o Bra-

nais”. Além disso, deixa o descon-

perdeu acesso ao mercado interna-

sil da condição em que se encontra.

fortável lugar no qual a restrição

cional em junho de 2014.

“O presidente argentino está dialo-

externa é relevante. “Macri está se

De forma mais ampla, o esforço

gando em três frentes diferentes que

importando com o que o resto do

de articulação política vem sendo

têm o duplo denominador comum

mundo pensa sobre a Argentina”,

observado dentro e fora do país.

de serem peronistas e todos, de uma

comenta Victoria Werneck.

Indicador da situação atual
(em pontos) – Índice (base 100)
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A Argentina precisa de capital
externo e divisas. Este é também o
pano de fundo das medidas tomadas
com relação às exportações, embora
um grande parceiro, mesmo diante do pouco auspicioso quadro de
recessão na economia do principal
país vizinho economicamente, o Brasil, que caminha para experimentar
em 2016 o segundo ano de queda
mais forte do seu PIB e até mesmo
diante da sensível desaceleração no
crescimento econômico da China.
“Minhas expectativas para a econo-

corre da recessão interna e da taxa

A desvalorização do peso

de câmbio. Por uma margem peque-

tornou o produto argentino

maior importador de manufatura-

mais competitivo, o

consecutivo, seguidos de perto por

que também estimula a

previsto para 2016 entre os dois

elevação da produção e das

gundo maior até hoje, atrás apenas

exportações de commodities
do agronegócio

na, os EUA deverão continuar como
dos brasileiros, pelo terceiro ano
Argentina. Confirmado o superávit
países vizinhos, este terá sido o sedo saldo positivo líquido favorável
ao Brasil de US$ 5,802 bilhões em
2011. “Estas projeções parecem realistas e, para nós (argentinos) pre-

mia da Argentina são boas, pois as

ocupantes, porque precisamos de

recentes mudanças de eliminar a tri-

mais divisas para recuperarmos”,

butação nas exportações sobre soja,

pondera Rozenwurcel.

trigo, milho, sorgo e carnes gerarão

Com isso a crise de falta de divisas

Ao longo dos próximos meses, a

mais dólares com a exportação para

vai sendo amenizada, permitindo a

despeito do incentivo às exportações

o mundo e estimularão a elevação

eliminação de barreiras na importa-

argentinas, a desvalorização cambial

da área plantada, gerando mais dó-

ção”, afirma o presidente da AEB.

e os aumentos de tarifas públicas de-

lares, recompondo reservas cambiais

Castro lembra que as medidas de

verão manter a inflação como espécie

e elevando o poder de importação,

redução da tributação das exporta-

de calcanhar de aquiles do novo go-

teoricamente, beneficiando no mé-

ções argentinas ocorreram ainda em

verno, principalmente para o segundo

dio prazo até mesmo a elevação das

dezembro, período ainda de plantio

semestre deste ano. Levando em con-

exportações brasileiras de manufatu-

de soja e milho. E que independen-

ta que as eleições legislativas argen-

rados”, diz o presidente da Associa-

te do cenário brasileiro – as expor-

tinas serão em 2017, é de supor que

ção de Comércio Exterior do Brasil

tações do país vizinho para o Brasil

o governo já esteja trabalhando em

(AEB), José Augusto de Castro.

são predominantemente manufatu-

formatos para manter a estabilidade

Adicionalmente, a desvalorização

ras e trigo – a Argentina garantirá

da economia e enfrentar os nós que

do peso tornou o produto argenti-

progressivamente aumento de recei-

ainda existem. “A inflação é algo de

no mais competitivo, o que também

tas com as vendas do agronegócio a

que realmente ele precisa cuidar e isso

estimula a elevação da produção e

outros países.

para mim é o dilema neste momento

das exportações de commodities do

Estimativas da AEB indicam que

no curto prazo. Porque isso desgasta

agronegócio. Apesar de elevar o cus-

as exportações brasileiras para a

qualquer presidente. A meu ver, ele

to de importação, a ausência de pro-

Argentina deverão somar este ano

tem prestígio ainda porque as pessoas

dução local de manufaturados terá

US$ 14,720 bilhões (15% superio-

sabem, na grande maioria, que está

menor impacto na decisão de impor-

res a 2015) e as importações do país

corrigindo distorções, problemas que

tar. “Como resultado destas medi-

vizinho, US$ 9,160 bilhões (10,9%

o governo anterior deixou”, conclui

das, a Argentina vem renegociando

menores), resultando em superá-

o ex-secretário de Política Econômi-

sua dívida externa com os fundos

vit comercial de US$ 5,560 bilhões

ca e diretor do Centro de Estudos de

credores da dívida e está retornando

(+121%), favorável ao Brasil. A re-

Integração e Desenvolvimento (Cin-

ao mercado financeiro internacional.

tração das compras brasileiras de-

des), Roberto Iglesias.
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EXPERIÊNCIA É PASSAR MENOS TEMPO
NO AVIÃO E MAIS TEMPO NO AVIÃOZINHO.

O que é ser bem-sucedido?
Para sua carreira, é fazer
o MBA de uma das melhores
escolas de negócios do país.
Para sua vida, é ter sua própria
deﬁnição do que é sucesso.

PRESENCIAL, ONLINE E CUSTOMIZADO.

