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entre o IPCA e o deflator do PIB

Entre 1996 e 2015, a inflação captada pelo deflator do PIB 

brasileiro subiu, em média, 1,4 ponto percentual (p.p.) a 

mais do que a inflação apurada pelo IPCA a cada ano. Em 

comparações internacionais, a dimensão dessa discrepância 

parece uma anomalia. Nessa diferença, entre outras 

questões, está em jogo também a própria compreensão 

do desempenho econômico do Brasil nas últimas décadas, 

o que é fundamental para determinar o melhor curso da 

política econômica no futuro. A visão atual da evolução do 

PIB e da produtividade no Brasil pode estar distorcida, caso o 

deflator “verdadeiro” seja mais baixo do que o oficial.
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10 Escolha de caminhos pela esquerda no 

Brasil é de causar perplexidade

Os jornais informam que o 

grupo político de Lula tem se 

reunido para pensar – formular? 

– as propostas econômicas da 

candidatura do ex-presidente ao 

pleito eleitoral de 2018. Há itens 

como liberação de compulsório para alongar as dívidas 

das empresas junto aos bancos, entre outras medidas 

muito próximas de tudo que vimos de 2006 até 2014, 

principalmente em seguida à crise global de 2008 e 2009.

Entrevista
12 “Precisamos reaprender a ser governo no Brasil”

A grave crise fiscal vivida pelo Rio de Janeiro tem se 

refletido na prestação de vários serviços públicos, entre 

eles, a segurança. Para a economista Joana Monteiro, 

ex-pesquisadora do IBRE e hoje à frente do Instituto de 

Segurança Pública (ISP), o grande desafio para o estado 

reverter o aumento de crimes e violência registrado em 

2016 será aumentar a eficiência do policiamento sem 

contar com os incentivos financeiros que nos últimos 

anos estiveram atrelados ao cumprimento de metas.
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26 Entre o trabalho e o capital 

O debate da reforma trabalhista 

se divide entre duas correntes 

não necessariamente, mas 

quase sempre, antagônicas: os 

que defendem maior proteção 

aos trabalhadores – que, no 

caso específico dos terceirizados, hoje estão muito 

concentrados em atividades de menor valor agregado; e os 

que visam à garantia do direito à terceirização ampla, para 

promovê-la em atividades mais especializadas, que podem 

garantir maiores ganhos de produtividade.
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42 Reação lenta

Apesar de vários indicadores 

apontarem para uma gradativa 

recuperação da atividade 

econômica, continuam pairando 

incertezas em relação aos 

desdobramentos da Operação Lava 

Jato e das dificuldades do governo em cumprir a meta 

fiscal e de aprovar, sem grandes mudanças, a reforma da 

Previdência. Com isso, uma esperada retomada mais forte 

dos investimentos ainda deve demorar. 
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Boa parte das apostas de 
que o trimestre encerrado 
no mês passado tenha apre-
sentado números positivos, 
com o PIB, finalmente, sain-

do do vermelho, está concentrada nos resultados da 
supersafra agrícola e na recuperação de alguns indica-
dores: a Sondagem do Investimento da FGV/IBRE do 
primeiro trimestre subiu 6,9 pontos, maior nível desde o 
primeiro trimestre de 2015, alcançando a zona de neu-
tralidade entre otimismo e pessimismo, de 100 pontos. 
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) por sua vez, 
avançou 2,9 pontos em março, chegando a 90,7 pontos, 
o maior nível desde maio de 2014 (92,2), quando a atu-
al recessão iniciou. Os juros estão em queda, bem como 
a inflação, e o governo busca aprovar reformas neces-
sárias para equacionar a grave crise fiscal e aumentar a 
produtividade da economia. São bons sinais que podem 
levar o país a fechar 2017 com um PIB positivo de 0,4% 
como estima o Boletim Macro do IBRE. 

Mas será um trajeto difícil: do terceiro trimestre de 
2013 até o primeiro de 2017, a formação bruta de ca-

pital fixo (FBCF), como é tratado o investimento nas 
Contas Nacionais, recuou cerca de 30% no Brasil, bem 
acima da queda da atividade, passando a representar 
16,4% do PIB, bem distante dos almejados 22% a 
25% que nos colocariam na trilha do crescimento sus-
tentado. Ou seja: a retomada dos investimentos, fator 
essencial para o crescimento, ainda deve caminhar em 
marcha lenta. Há, ainda, elevados níveis de ociosi-
dade na economia, alto desemprego – chegou a 13,5 
milhões de pessoas em fevereiro último – e uma re-
cuperação mais expressiva da confiança, que traga os 
investimentos de volta, depende da queda da incerteza 
que continua patinando. Em março, o Indicador de In-
certeza da Economia (IIE-BR), da FGV/IBRE, voltou 
a subir, depois das duas quedas registradas em janeiro 
e fevereiro, sinalizando que a agenda de reformas e 
o cenário político, cada vez mais conturbado, ainda 
nublam o horizonte, prejudicando quaisquer projeções 
mais seguras sobre o desempenho econômico. 
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CARTA DA CONJUNTURA

Entre 1996 e 2015, a inflação cap-
tada pelo deflator do PIB brasileiro 
foi, em média, 1,4 ponto porcentual 
(p.p.) maior do que a apurada pelo 
IPCA a cada ano. Não se trata da 
mesma variável que está sendo aferi-
da, já que o IPCA computa a inflação 
do consumo, e o deflator refere-se a 
todo o PIB. Ainda assim, tamanha 
diferença é difícil de explicar. Adi-
cionalmente, também há expressiva 
diferença entre o IPCA e o deflator 
do consumo do PIB (que também 
não medem exatamente a mesma 
variável, porque o IPCA tem uma 
cesta distinta, mas conceitualmente 
se aproximam mais do que este em 
relação ao deflator do PIB).

Comparativamente a outros paí-
ses, a dimensão dessas discrepâncias 
parece uma anomalia. Tomando-se 
as nações avançadas, os índices de 
preços ao consumidor (IPC), naque-
le mesmo período, tiveram alta, em 
média, de 0,3 p.p. a mais do que os 
deflatores do PIB, num movimento 
oposto ao do Brasil. Já um grupo de 
nações que compartilha com nosso 
país determinadas características – 

Austrália, Rússia, Chile, Colômbia, 
México e África do Sul – apresentou, 
no mesmo período, deflatores do PIB 
maiores que o IPC, mas a diferença 
média foi de apenas 0,5 p.p.1

Essa elevada diferença – no caso 
brasileiro – entre as variações des-
ses dois índices alternativos de alta 
de preços é relevante por diversas 
razões. Uma delas é que, caso essa 
tendência seja mantida no futuro, 
tem-se um quadro menos desfa-
vorável para a trajetória da dívida 
pública em porcentagem do PIB. 
Isso porque o IPCA, ou a inflação 
corrente ao consumidor, é um parâ-
metro importante (agora sacramen-
tado na emenda do teto dos gastos) 
para se projetar a elevação das des-
pesas primárias do governo central; 
ao passo que o deflator inflaciona 
atividades econômicas que com-
põem a base de incidência tributá-
ria, e nas quais pode se encontrar a 
origem da diferença. Adicionalmen-
te, o deflator entra no denominador 
da relação dívida/PIB. Dito de outro 
modo, os juros reais que afetam a 
dinâmica da relação dívida/PIB são 

aqueles que levam em conta o defla-
tor do PIB, e não o IPCA. 

Assim, caso a inflação “verdadei-
ra” esteja mais próxima da mensu-
ração oriunda do deflator do PIB, 
os juros reais médios da economia 
brasileira são menores do que se su-
punha. Alternativamente, levando-
se em conta a forma como o PIB é 
calculado, uma eventual superes-
timação do deflator implica que a 
economia brasileira cresceu mais, 

Luiz Guilherme Schymura

Doutor em Economia pela FGV/EPGE

Há relevantes questões em 

jogo na divergência entre o 

IPCA e o deflator do PIB
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do Laspeyres, ao ignorar eventuais 
efeitos-substituição (uma alta de um 
preço específico faz o consumidor 
realocar seu consumo, diminuindo 
o consumo deste produto em prol 
de outros), tende a superestimar a 
inflação agregada. Justamente por 
conta desse último ponto, seria de 
se esperar, como acontece em boa 
parte dos países, que a variação do 
deflator do consumo das famílias 
corresse por baixo da inflação do 
IPCA (já que o primeiro leva em 
conta o efeito-substituição).

Outro sinal de que a inflação ao 
consumidor no Brasil é razoavel-
mente bem computada pelos índices 
tradicionais (IPCA/IBGE e IPC-DI/
FGV) advém da comparação com 
a inflação embutida nos dados ob-
tidos pelo Banco Mundial, a cada 
seis anos, para estimar as paridades 
de poder de compra (PPP, na sigla 
em inglês) dos países. Tomando-se 
os anos de 2005 e 2011, a inflação 
implícita na PPP se aproxima muito 
mais daquela do IPCA do que das 

em volume, do que os números ofi-
ciais apontam. Em ambos os casos, 
ou mesmo numa combinação entre 
os dois, ameniza-se um pouco as di-
ficílimas perspectivas fiscais do país.

No entanto, como as próprias es-
peculações citadas indicam, a ques-
tão da diferença entre o deflator e o 
IPCA vai além das preocupações fis-
cais. Está em jogo também a própria 
compreensão do desempenho econô-
mico do Brasil nas últimas décadas, 
o que é fundamental para determi-
nar o melhor curso da política eco-
nômica no futuro. A visão atual da 
evolução do PIB e da produtividade 
no Brasil pode estar distorcida, caso 
o deflator “verdadeiro” seja mais 
baixo do que o oficial.

Bráulio Borges, pesquisador asso-
ciado da FGV/IBRE, vem estudando 
com afinco esse tema. Ele considera 
pouco provável que a inflação afe-
rida pelo IPCA esteja subestiman-
do o que seria o efetivo índice de 
preços ao consumidor, conforme 
metodologia consagrada na litera-
tura internacional. Borges nota, ini-
cialmente, que há elevada coerência 
entre o IPCA e seus diversos itens e 
outros índices de inflação brasileira 
e seus componentes (como o IPC-
DI/FGV, e o IPC/Fipe). Segundo o 
economista, o Brasil desenvolveu 
uma tecnologia bastante avançada 
de mensuração de preços, por conta 
do período de hiperinflação ou de 
inflação muito elevada. 

É verdade que existem problemas 
em itens específicos desses índices, 
como, por exemplo, a computação 
da inflação de passagens aéreas e 
empregados domésticos no IPCA. 
Ademais, já é conhecido há tempos 
o fato de que a agregação das taxas 
de inflação individuais pelo méto-

Entre 1996 e 2015, a 

inflação captada pelo 

deflator do PIB brasileiro 

subiu, em média, 1,4 ponto 

porcentual ao ano a mais 

do que a inflação apurada 

pelo IPCA
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variações apontadas pelo deflator do 
consumo familiar e do PIB.

Por outro lado, Borges chama a 
atenção para os padrões de revisão 
dos deflatores das Contas Nacionais 
entre a divulgação do PIB preliminar 
(ou PIB trimestral) e o definitivo, 
que só é conhecido quase dois anos 
depois. Na combinação desse fato 
estilizado com uma análise da me-
todologia das Contas Nacionais, o 
pesquisador sugere que a incorpora-
ção dos dados das diversas pesquisas 
estruturais anuais no cômputo defi-

nitivo do PIB sensibiliza primordial-
mente os preços, não afetando em 
quase nada os índices de volume do 
PIB definitivo (em relação aos núme-
ros provisórios).

Borges considera que esse fato 
decorre da opção metodológica 
do IBGE de não estimar índices de 
volume a partir da deflação dos 
valores nominais captados pelas 
pesquisas estruturais. Este defla-
cionamento poderia se dar por 
meio de componentes do IPCA, do 

IPA (índice de preços ao produtor) 
da FGV e de outros índices de in-
flação. O pesquisador aponta que 
o método da deflação, para estimar 
volumes, corresponde às melhores 
práticas recomendadas pela ONU, 
FMI, Eurostat e OCDE. Para ele, 
a não utilização dessa metodologia 
pode fazer com que melhorias na 
qualidade e no mix de produtos 
ocorridas na economia brasileira 
sejam classificadas como inflação 
no PIB – e não como crescimento 
em volume do valor adicionado. 
Borges acrescenta que a adoção do 
método da deflação parecia não ter 
sido viável no Brasil no período de 
inflação cronicamente elevada.

Na visão do economista, boa 
parte da diferença entre o deflator 
do PIB e o IPCA – em especial a di-
ferença entre o deflator do consu-
mo das famílias e o IPCA – reflete, 
na verdade, um crescimento real do 
PIB brasileiro que está sendo com-
putado como variação de preços 
nas Contas Nacionais. Na prática, 
explica Borges, se não houvesse 
mudança de qualidade e mix dos 
produtos, a atual metodologia do 
PIB brasileiro captaria de forma 
bastante razoável a evolução do 
valor adicionado em volume. En-
tretanto, alterações de qualidade e 
mix ocorrem o tempo todo, e quase 
sempre na direção da melhoria – o 
que, a seu ver, reforça a ideia de su-
perestimação do deflator e subesti-
mação do PIB real (a não captação 
das melhorias de qualidade não é 
relevante para a diferença entre o 
deflator e o IPCA – pois basica-
mente não ocorre em ambos).

A partir do padrão de revisão 
setorial dos deflatores (entre o PIB 
preliminar e o definitivo), o econo-

Bráulio Borges, da  

FGV/IBRE, considera 

pouco provável que a 

inflação aferida pelo IPCA 

esteja sendo significativa 

e sistematicamente 

subestimada
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mista aponta que o crescimento em 
volume que, a seu ver, não aparece 
nas Contas Nacionais concentra-se 
na indústria, construção civil, co-
mércio e transportes, que juntos 
perfazem 35% do PIB pelo lado 
da oferta. Pelo lado da demanda, 
os rebatimentos atingem principal-
mente o consumo das famílias – que 
é calculado, em boa medida, como 
um “resíduo” – e a formação bruta 
de capital fixo, já que a constru-
ção responde por mais da metade  
dos investimentos. 

A partir desses exercícios preli-
minares, Borges estima que o cres-
cimento em volume do PIB brasilei-
ro estaria subestimado, sobretudo 
na segunda metade da década de 90 
e na atual década, quando os valo-
res da divergência entre o deflator 
do consumo das famílias e o IPCA 
atingem níveis muito elevados. Ele 
estima que o crescimento médio do 
PIB em volume poderia estar subes-
timado em algo entre 0,5 p.p. e 1 
p.p. ao ano nesses dois subperío-
dos. Apenas reestimando o PIB da 
Indústria (transformação e extrati-
va mineral, responsáveis por cerca 
de 15% do PIB total) pelo método 
de deflação, o crescimento do PIB 
agregado seria 0,2 p.p. maior, ao 
ano, entre 1997 e 2014. Um re-
cálculo do PIB da construção civil 
entre 2004 e 2014 elevaria o cresci-
mento em volume do PIB total em 
cerca de +0,2 p.p. ao ano. Nessa 
mesma linha, as taxas de variação 
em volume dos PIBs de comércio e 
transportes também seriam revisa-
das para cima.

Desta forma, estaria subestima-
da na mesma magnitude a evolu-
ção da produtividade do trabalho, 
já que nada dessa discussão sobre o 

IPCA e o deflator afeta a trajetória 
efetivamente observada da popula-
ção ocupada (PO).

Para reforçar esse diagnóstico de 
subestimação do crescimento em 
volume do PIB, o pesquisador traz à 
tona alguns argumentos adicionais. 
Os dados de eficiência energética, 
por exemplo, apontam, com os da-
dos oficiais do PIB, que o Brasil re-
trocedeu tanto em termos absolutos 
(comparativamente ao próprio país 
nas décadas de 70 e 80) como em ter-
mos relativos (no mundo todo, inclu-

sive na América Latina, observou-se 
melhoria da eficiência energética nas 
últimas duas décadas). Isso a despei-
to de diversas políticas pró-eficiência 
energética adotadas no Brasil a par-
tir de meados da década de 80. 

Adicionalmente, os dados de evolu-
ção das “Night Time Lights” (NTL), 
captados por satélite, também sugerem 
uma subestimação do crescimento.

Segundo Borges, certos enigmas 
do desempenho recente da econo-
mia nacional – por que as diversas 

Boa parte da diferença 

entre o deflator do  

PIB e o IPCA pode 

refletir crescimento 

real do PIB computado 

como variação  

de preços 

reformas dos anos 1990 e 2000 ren-
deram tão pouco em termos de con-
vergência de nossa renda em direção 
às economias mais desenvolvidas, 
ou por que o mercado de trabalho 
seguiu tão aquecido até meados de 
2014, mesmo com o PIB crescendo 
relativamente pouco desde 2012 – 
talvez possam ser explicados em 
parte pela eventual subestimação da 
trajetória do PIB.

Evidentemente na discussão so-
bre a grande diferença entre o com-
portamento do IPCA e do deflator 
do PIB, as considerações do pesqui-
sador associado do IBRE são con-
jecturas com grandes implicações. O 
IBGE é um instituto de estatística de 
excelência, e certamente terá outros 
insumos e pontos de vista para enri-
quecer essa discussão. De qualquer 
forma, como se viu nesta Carta, a 
diferença entre os dois indicadores 
levanta dúvidas e debates extrema-
mente relevantes, que vão desde as 
projeções para o futuro da susten-
tabilidade fiscal até a interpretação 
do desempenho econômico brasilei-
ro nas últimas décadas em termos 
de produção, produtividade e ren-
da das famílias. É, portanto, uma 
agenda de pesquisa importante e 
que merece grande atenção dos eco-
nomistas brasileiros. 

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

1A anomalia brasileira se mantém mesmo 
quando a comparação se restringe ao deflator 
do subcomponente consumo das famílias, de 
um lado, e aos IPCs, de outro (+1,2 p.p. no Bra-
sil versus -0,2 p.p. na média de 37 países, entre 
1997 e 2014).
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Os jornais informam que o grupo po-
lítico de Lula tem se reunido para pen-
sar – formular? – as propostas econô-
micas da candidatura do ex-presidente 
ao pleito eleitoral de 2018.

Ficamos sabendo que eles pensam 
em aumentar a oferta de empréstimo 
subsidiado às empresas para estimular 
a atividade produtiva. Há itens como 
liberação de compulsório para alon-
gar as dívidas das empresas junto aos 
bancos, entre outras medidas muito 
próximas de tudo que vimos de 2006 
até 2014, principalmente em seguida 
à crise global de 2008 e 2009.

Aparentemente, o grupo ligado a 
Lula, que se prepara para a campa-
nha eleitoral em 2018, não aprendeu 
com os erros do passado. 

Existe um claro desejo da sociedade 
brasileira, expresso na Constituição de 
1988 e confirmado em sucessivas elei-
ções, de construir no país um amplo e 
abrangente Estado de bem-estar social 
– na verdade, uma versão tropicaliza-
da do Estado de bem-estar das nações 
da Europa continental e setentrional. 
Assim, a agenda de um governo de 
esquerda deveria ser a de brigar no 

Congresso Nacional por elevação da 
carga tributária, com vistas a financiar 
a construção do Estado de bem estar-
social, que demanda muitos recursos.

E há, por outro lado, um tipo de 
política econômica que o governo do 
PT, como partido representante da 
esquerda, não deveria ter estimulado. 
Trata-se do intervencionismo nos mer-
cados. É a agenda que inclui capitali-
zação dos bancos públicos para que 
possam emprestar a juros subsidia-
dos; desoneração de diversos setores 
em função da sua alegada importân-
cia “estratégica” para o crescimento 
econômico; grande ampliação dos 
critérios de conteúdo nacional para 
diversas atividades, principalmente no 
setor de petróleo; alteração do marco 
regulatório do petróleo etc.

Note-se que várias dessas me-
didas – não todas, é verdade – não 
precisam de aprovação do Congres-
so Nacional, em especial políticas de 
concessão de crédito subsidiado para 
setores da economia.

Essa segunda agenda é cara aos 
economistas desenvolvimentistas ou 
heterodoxos, mas não deveria ser 

preciosa para os políticos de esquer-
da. Trata-se de um programa que 
deriva da leitura errada que o pensa-
mento heterodoxo brasileiro fez do 
que foi o intervencionismo que pro-
moveu o desenvolvimento nos países 
do Leste Asiático. 

Essa interpretação do processo 
de desenvolvimento daquelas nações 
minimiza ações que, segundo a teo-
ria convencional, são muito impor-
tantes para explicar o processo de 
desenvolvimento do Leste da Ásia: a 
construção de um sistema educacio-
nal de elevadíssima qualidade (medi-
da pelo desempenho dos alunos em 
testes padronizados); o estímulo a 
taxas de poupança doméstica muito 
altas, que redundam em baixas taxas 

Escolha de caminhos 

pela esquerda no Brasil é 

de causar perplexidade

Samuel Pessôa

Pesquisador associado da FGV/IBRE
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de juros; a existência de um setor 
público relativamente barato, isto é, 
com carga tributária pequena, que 
provê infraestrutura física em nível 
compatível com as necessidades do 
desenvolvimento econômico. 

Frente a essas características, é di-
fícil entender como os economistas 
heterodoxos brasileiros insistem que 
foi o intervencionismo estatal que 
gerou o forte processo de superação 
da armadilha da renda média das 
economias do Leste Asiático.

Seja como for, os políticos petis-
tas acabaram sendo convencidos 
pelos economistas e intelectuais do 
partido de que o intervencionismo 
era o melhor caminho. Isto ocorreu 
principalmente depois da descoberta 
das reservas de petróleo do pré-sal e 
após a crise global de 2008 e 2009. 

Como se deu esse convencimento, 
entretanto, é algo que exigiria uma 
análise mais profunda. Porque, na ver-
dade, causa perplexidade a trajetória 
da esquerda brasileira depois de chegar 
ao poder em 2003. Inicialmente, Lula 
governou em perfeita consonância 
com o contrato social da redemocra-
tização. O ex-presidente aproveitou-se 
da bonança econômica que se inicia-
va, graças às reformas anteriores e ao 
boom de commodities, para distribuir 
renda, ao mesmo tempo em que refor-
çava a política econômica ortodoxa 
que dava base ao bom desempenho da 
economia e garantia as receitas neces-
sárias à redistribuição. 

Num segundo momento, entre-
tanto, o governo Lula – e depois o de 
Dilma – enveredou por um caminho 
de experimentos econômicos que mi-
naram as bases do sucesso econômi-
co. Houve abandono da ortodoxia 
(apesar de repetidos e intensos alertas 
por grande parte dos economistas do 

país), e deu-se início à fase de distri-
buição maciça de dinheiro de subsí-
dios para os ricos, por meio da políti-
ca industrial intervencionista.

O que estranha, em particular, é 
o fato de a esquerda reunir a maior 
parte da intelligentsia das discipli-
nas humanas – sociólogos, cientistas 
políticos, filósofos etc. Dessa forma, 
deveria ser o lado do campo ideoló-
gico mais qualificado para entender 
o contrato social da redemocratiza-

ção, e orientar suas ações de acordo 
com suas implicações.

Mas não. O governo petista não 
se limitou a gastar recursos públicos 
para subsidiar empresários, colo-
cando em risco óbvio a combinação 
entre ortodoxia e distribuição aos 
pobres. Houve também a decisão 
deliberada de se furtar ao debate 
com a sociedade sobre essa estra-
nha escolha. Como já mencionado, 

o intervencionismo foi em boa parte 
movido pelos chamados recursos pa-
rafiscais, cujo uso não precisa passar 
pelo crivo do Congresso Nacional.

O curso lógico e possivelmente 
sustentável de ação, considerando 
a decisão de tentar o caminho inter-
vencionista, seria o de negociar com 
o Congresso a elevação da carga tri-
butária. Aparentemente, a derrota de 
Lula ao tentar renovar a CPMF fez os 
governos petistas desistirem dessa ta-
refa, naturalmente árdua. Outro cami-
nho seria o de tentar convencer os po-
líticos de que o intervencionismo iria 
gerar tanto crescimento que levaria a 
arrecadação a se expandir, sustentan-
do a manutenção e até a expansão do 
Estado de bem-estar social. No entan-
to, é provável que os políticos, muito 
mais pragmáticos do que economistas 
heterodoxos dados a fantasias ideoló-
gicas, não bancassem tal aposta.

Ao fim e ao cabo, o problema é que, 
infelizmente, o modelo mental da he-
terodoxia brasileira está errado. Não 
foi o intervencionismo que produziu o 
milagre asiático. Foi a enorme capaci-
dade de trabalhar, de poupar e de estu-
dar da população. De qualquer forma, 
a fé nacional-desenvolvimentista da 
nossa esquerda é tão forte que, além 
de colocar em risco a fórmula inicial 
do governo de Lula ao jogar novos e 
pesados encargos no Estado para dis-
tribuir dinheiro aos ricos, buscaram-se 
maneiras de contornar a evidente falta 
de respaldo social e político ao mega-
lômano projeto intervencionista que 
se tentou implementar. 

Pelas últimas notícias, parece que 
o petismo nada aprendeu com a gra-
víssima crise que nos assola, cuja 
fonte principal foi o intervencionis-
mo mofado. Será que Lula eleito em 
2018 irá repetir os mesmos erros?  

Aparentemente, o  

grupo ligado a Lula,  

que se prepara  

para a campanha 

eleitoral em 2018, não 

aprendeu com os  

erros do passado
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Conjuntura Econômica — Qual 

tem sido o foco de sua atividade 

desde que assumiu o ISP, em janeiro 

de 2015?

O trabalho do instituto esteve sem-

pre muito ligado à divulgação dos 

registros de ocorrência da Polícia 

Civil, já que é o organismo oficial 

de divulgação dos dados de crime e 

violência no Rio de Janeiro, e à co-

ordenação dos conselhos comunitá-

rios de segurança. Ao ser convidada 

para assumir a direção do instituto, 

me foi solicitado que o ISP auxiliasse 

mais no trabalho de estratégia da Se-

cretaria de Segurança. Grande parte 

do que temos feito nestes dois anos é 

estruturar o instituto para ajudar no 

entendimento de padrões de crime e 

A grave crise fiscal vivida pelo Rio de Janeiro tem se refletido na prestação de 

vários serviços públicos, entre eles, a segurança. Para a economista Joana Mon-

teiro, à frente do Instituto de Segurança Pública (ISP), o grande desafio para o 

estado reverter o aumento de crimes e violência registrado em 2016 será au-

mentar a eficiência do policiamento sem contar com os incentivos financeiros 

que nos últimos anos estiveram atrelados ao cumprimento de metas. Joana, 

que antes de assumir o ISP foi pesquisadora da Economia Aplicada da FGV/

IBRE, afirma que essa tarefa é parecida para a administração pública em ge-

ral: repensar a gestão para uma realidade de recursos escassos. “O que eu vejo 

como dificuldade central é que nossa sociedade está longe do entendimento 

de que a crise é permanente, não é algo criado, e demanda um processo de 

reestruturação intenso”, afirma à Conjuntura Econômica.

Joana Monteiro
Diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro

Foto: Phelippe Lima

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Precisamos 
reaprender a ser 
governo no Brasil”



A b r i l  2017  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  13 

ENTREVISTA Joana Monteiro

A importância desse sistema é que, 

ao contrário do que todo mundo ima-

gina, em geral os crimes são muito con-

centrados no espaço, e isso sugere que 

o esforço de policiamento tem que ser 

concentrado em microáreas, como seg-

mentos de ruas. Isso segue um padrão 

já identificado na literatura de crimi-

nologia. Um dos estudos que fizemos 

aqui, por exemplo, indica que metade 

dos roubos de rua no estado acontece 

em 2% de território do estado. Em paí-

ses como Estados Unidos, Colômbia, 

esse uso de informação para dentro do 

patrulhamento já é levado a um nível 

muito alto e é fator crucial na decisão 

de alocação do efetivo policial. Ainda 

temos muito que caminhar nesse sen-

tido, não só na incorporação de novas 

fontes de informação, mas no conven-

cimento da polícia de que redução de 

crime nem sempre pressupõe aumento 

de policiais.

quais tipos de política são efetivas 

no combate à violência.  

Nosso principal projeto no último 

ano foi a construção de uma plata-

forma de análise criminal para que 

policiais de batalhões e delegacias 

possam ter pleno entendimento do 

fenômeno criminal em suas áreas de 

atuação e possam planejar e acompa-

nhar a atividade policial. A ideia ago-

ra é que cada batalhão, cada delega-

cia de polícia consiga pesquisar essa 

informação com alta frequência, com 

corte de horário, de crime, do tipo 

que quiser. Começamos a disseminar 

o acesso este ano. Tivemos um curso 

que cobriu metade dos batalhões no 

início de fevereiro, e agora cobrire-

mos a segunda metade em abril.

A implantação do sistema enfren-

tou todo tipo de dificuldade. Foi ne-

cessário reestruturar o processamen-

to de dados do instituto, e fizemos 

um esforço maciço de georreferen-

ciamento automático de dados para 

alimentação diária do sistema. Foi 

um esforço gigantesco, e especial-

mente difícil, porque o estado está 

em crise. Esta causou uma forte re-

dução de custeio no ISP e todas as 

atividades de suporte de tecnologia 

da informação do estado foram afe-

tadas. Isso vai criando barreiras e 

dificuldades ao longo do processo. 

Sem contar a forte crise financeira 

que a área de tecnologia da Polícia 

Civil vem sofrendo, o que nos afe-

ta diretamente e mantém suspensa 

parte do trabalho. Esse projeto só 

foi possível de ser realizado porque 

recebemos a doação de empresários 

através do Instituto Igarapé, que nos 

ajudou a implementar a plataforma. 

Qual o papel da recessão – e princi-

palmente da crise fiscal do estado 

– na piora dos indicadores de crimi-

nalidade e violência do Rio? 

O que a gente observa no Rio é que 

2016 foi um ano muito ruim. Os re-

gistros de homicídio subiram 20%; de 

roubo de rua, mais de 50%. A sensa-

ção de segurança das pessoas piorou 

muito. Certamente a crise tem um 

impacto muito grande, mas a questão 

é entender como e por quais vias. A 

literatura aponta três canais através 

dos quais uma crise econômica pode 

afetar a violência. O primeiro é pelo 

mercado de trabalho, as pessoas que 

perdem o emprego têm forte perda 

de renda, passam a buscar outra ati-

vidade e tentam compensar de algu-

ma forma, mas esse é um canal cuja 

magnitude a gente ainda entende pou-

co. A segunda é a via de provisão do 

serviço público, seja pela contratação 

de policiais, seja pela manutenção de 

serviços. E o terceiro canal é o psico-

lógico, em que crises pessoais levam 

as pessoas a cometer mais violência. 

Aqui no Rio, o que posso dizer é que a 

parte da provisão de serviços públicos 

foi muito impactada. A gente iden-

tifica uma mudança muito forte nos 

índices a partir de dezembro de 2015 

e janeiro de 2016, que é justamente 

quando a área de segurança começa 

a sentir os impactos orçamentários da 

crise. Foi quando o governo parou de 

pagar o regime adicional de serviços. 

Essa renda extra é um sistema criado 

na época do ex-governador Sergio Ca-

bral como forma de regularizar o bico 

policial. Você tinha muita gente que 

trabalhava dia sim, dia não. Então, 

em vez de o policial trabalhar para 

No Brasil, há sistemas de 

metas que remuneram seu 

cumprimento. Aqui no 

Rio, não só se paga como 

se aumentou muito o 

valor das gratificações ao 

longo do tempo
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América Latina passou pelo mesmo 

processo. Ou seja, não espere que 

crescendo economicamente a situ-

ação da violência estará resolvida. 

Na verdade, o que estudos empíricos 

apontam é que crescimento econô-

mico é tipicamente correlacionado 

positivamente com violência. 

Por que os três estados se desvia-

ram dessa tendência?

São Paulo foi o primeiro que come-

çou a reduzir as taxas de homicídio, 

e o que a literatura diz é que isso se 

deve a um processo contínuo de me-

lhoras de gestão e de controle. Essas 

melhorias envolvem quatro ques-

tões: fortalecimento de uma gestão 

orientada para resultado e da capa-

cidade gerencial da polícia e das se-

cretarias de segurança; a redução da 

influência de fatores de risco como 

disponibilidade de armas e álcool – 

um estabelecimento comercial em sua 

folga, fazia esse dia como hora extra 

na polícia. Isso meio que se institucio-

nalizou, para algumas pessoas signi-

ficava parte substancial do salário, e 

alguns batalhões contavam com um 

número substancial de horas extras. 

Foi pouco depois também de anuncia-

rem que o regime de metas, que é uma 

premiação por desempenho, não seria 

pago. E a isso somou-se outro proble-

ma, de não renovação de contratos 

de manutenção. Uma das coisas que 

a polícia sente muito hoje, por exem-

plo, é a falta de manutenção de viatu-

ras. Então você começa a ter carros 

parando, que não consegue botar na 

rua. A grande questão agora é man-

ter o básico. Isso cria estresse e afeta a 

motivação das pessoas de trabalhar. 

Em termos nacionais, estudo do 

Ipea demonstra que, de 2004 a 2014, 

quando o país registrou bonança 

econômica, a violência se reduziu 

no Sudeste e aumentou no Nordes-

te. O que aconteceu nesse período 

que pode ter se modificado?

Escrevi um pequeno texto sobre isso 

que analisava o período 2001-2011. 

Nesse intervalo, a violência no Nor-

te e Nordeste explodiu, mas a taxa 

de homicídios no Brasil permaneceu 

estável, em torno de 26 por cada mil 

habitantes. Isso se deve a que em São 

Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco 

ela caiu muito. Se não fosse a traje-

tória desses três estados, principal-

mente São Paulo e Rio, que são mais 

populosos, estaríamos vendo uma 

explosão de violência em um perío-

do em que o país cresceu muito. Isso 

não é só característica do Brasil. A 

muita gente considera o Estatuto do 

Desarmamento um enorme sucesso 

–; foco em territórios problemáticos 

e população em risco; e planos de se-

gurança que envolvem a integração 

de diferentes órgãos responsáveis 

pela segurança pública. Nesse senti-

do, São Paulo tem um conjunto de 

estratégias mais amplo. A PM entrou 

há 20 anos num processo de moder-

nização intenso; eles têm evidências 

bem fortes de que o controle de álco-

ol em algumas cidades específicas fez 

diferença; e o recolhimento de armas 

resultante da campanha de desar-

mamento foi especialmente forte em 

São Paulo. Hoje o estado tem uma 

área de segurança bem mais moder-

na do que o resto do país. 

No caso de Pernambuco, eles im-

plementaram em 2007 o Pacto pela 

Vida, uma política pública de gestão 

de segurança – que teve modelos si-

milares executados em sete estados 

do país, inclusive o Rio – com gestão 

orientada para resultados, metas por 

áreas geográficas, com envolvimento 

das polícias civil e militar e da Se-

cretaria de Segurança para checar 

esses resultados. Atribui-se a queda 

de homicídios a essa política, mas 

há quem aponte também que lá foi 

fundamental a figura de Eduardo 

Campos, que era um governador 

que conduzia reuniões em um nível 

mais estratégico. De fato, quando ele 

saiu para concorrer à Presidência, os 

índices começaram a piorar. O total 

de homicídios cresceu 44% no esta-

do nos últimos três anos.

Aqui no Rio tivemos duas políti-

cas consideradas centrais. Uma é a 

UPP, que reúne evidências muito for-

Mudamos de tamanho 

de orçamento e temos 

que nos adaptar a essa 

nova realidade. Mas acho 

que os políticos de forma 

geral têm dificuldade de 

assumir isso
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semestre. Mas o grande desafio para 

o Rio de Janeiro é como manter um 

sistema que é considerado benéfico, 

fundamental, sem a parte financei-

ra ter um papel central. Tal qual o 

Brasil, o Rio precisa se repensar para 

viver com recursos escassos. Se a res-

trição orçamentária é verdade para o 

Brasil, para o Rio de Janeiro é algo 

mais dramático e, para a segurança 

do Rio, ainda mais, porque é uma 

área que registrou uma expansão 

de orçamento em 10 anos de 90% 

em termos reais. Basicamente, será 

preciso reaprender como se faz tudo. 

No Brasil, mudamos de tamanho de 

orçamento, e temos que nos adaptar 

a essa nova realidade. Mas acho que 

os políticos de forma geral têm mui-

ta dificuldade de assumir isso. 

Quanto às UPPs, o aumento do nú-

mero de mortos pela polícia no Rio 

tes de ter contribuído para a redução 

não só de homicídios como de roubos 

nas áreas ocupadas e sua vizinhança. 

Sabemos, entretanto, que a redução 

da violência no Rio não foi só nessas 

áreas. Foi algo observado em toda 

a Região Metropolitana. A segunda 

coisa que acho que foi importante 

foi a criação do Sistema Integrado 

de Metas, no segundo semestre de 

2009. No Brasil, há sistemas de me-

tas que remuneram financeiramente 

seu cumprimento, e outros que não. 

Aqui no Rio, entretanto, não só se 

paga como se aumentou muito o 

valor dessas gratificações ao longo 

do tempo. Isso foi possível no início 

porque o Rio de Janeiro estava cheio 

de dinheiro; entretanto, se tornou 

insustentável. O valor das remune-

rações já foi revisado, mas até 2015 

estas podiam representar o equiva-

lente a seis salários de um soldado. 

E era o mesmo valor do primeiro 

ao último nível, do soldado ao co-

ronel. Então, no primeiro semestre 

de 2015 muitas unidades bateram 

meta, e isso virou uma folha de pa-

gamentos gigantesca num momento 

em que o estado estava quebrado e 

não conseguiu pagar. Houve paga-

mento na véspera das Olimpíadas, 

quando houve transferência federal, 

mas o segundo semestre de 2015 e o 

segundo de 2016 ainda estão devi-

dos para a polícia. 

Quais alternativas estão em debate?

Como mencionei, essa gratificação já 

foi reduzida por decreto. O prêmio 

máximo foi reduzido de R$ 13.500 

para R$ 3.000 e o prêmio para quem 

bate meta agora é de R$ 1.200 por 

(120% nos últimos 5 anos) tem sido 

atribuído ao enfraquecimento des-

sa política. Qual sua avaliação?

Desde o ano passado a gente tem tra-

balhado intensamente com a Secreta-

ria de Segurança para desenvolver um 

índice de acompanhamento das UPPs, 

identificar quais áreas mais críticas, e 

daí ter entendimento mais detalhado 

de quais fatores motivam as dificul-

dades em algumas áreas e em outras. 

Existe a Comissão Executiva de Mo-

nitoramento e Avaliação da Política 

de Pacificação (Cemapp), em que se 

reúne a cúpula da Segurança, e aí o 

que o ISP faz é ajudar no diagnóstico 

dessas áreas. Temos colaborado com 

a secretaria, mas o que vai acontecer, 

não posso dizer. Nosso trabalho é o 

de assessoramento. 

Como tem sido a evolução da crimi-

nalidade e da violência fora da Re-

gião Metropolitana?

No ano passado, o maior aumento de 

homicídios foi fora da Região Metro-

politana, em cidades como Campos 

(aumento de 37%) e Macaé (22%). 

É preciso fazer um estudo fino para 

entender, nesses casos, o que é con-

tribuição dos choques de petróleo, o 

que é redução de atividade econômi-

ca de forma geral e o que é um fe-

nômeno de interiorização de violên-

cia pelo qual o Brasil inteiro passa. 

Nos últimos dez anos, você teve um 

fenômeno das cidades médias puxa-

rem o aumento da violência no país 

como um todo, e a gente tem isso no 

Rio também. Olhe o exemplo de ci-

dades como Itaboraí. Receber uma 

refinaria que é uma obra gigantesca 

e de repente ela é parada, com uma 

O que o Brasil não se 

conscientizou é de que 

segurança é um dos 

problemas centrais. 

Somos o país com maior 

número absoluto de 

homicídios no mundo
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população flutuante gigantesca, isso 

é uma bomba social. Macaé também 

registrou uma redução importante de 

obras. Isso do ponto de vista da ati-

vidade econômica. Claro que a gente 

sempre lembra primeiro de grandes 

projetos industriais, mas isso também 

reflete em serviços, comércio, você 

tem o efeito da queda da atividade 

nos orçamentos dos municípios, e por 

isso ter que mandar embora muita 

gente com contrato temporário. Mas 

acho que, no Rio, houve uma visão 

muito errada sobre certos projetos. 

Quando o Comperj foi anunciado, 

a CSA, o Porto de Açu, as pessoas 

vendiam aquilo como a coisa mais 

maravilhosa do mundo. Mas isso 

era uma bomba social, porque você 

cria um projeto que durante a obra é 

um choque gigantesco para um mu-

nicípio, atrai pessoas. E, depois que 

acaba, o percentual de trabalhadores 

que é absorvido é menor. Do ponto 

de vista do político que está atraindo 

investimento, ele vai ver só a parte 

da bonança da obra. Mas é o tipo de 

empreendimento que tem custo social 

muito alto. Levantamento da própria 

FGV/IBRE indica que no estado do 

Rio a gente começa a ver um número 

desligamentos maior do que a média 

brasileira a partir de março de 2015, 

tanto na capital quanto na Região 

Metropolitana e no estado.  

As rebeliões e massacres registrados 

em presídios do Norte e Nordeste do 

país indicaram a influência de fac-

ções que comandam o tráfico de dro-

gas no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Falta-nos um Plano de Segurança Na-

cional de longo prazo?

O grande problema é que a política 

pública de segurança brasileira é feita 

de voos de galinha. Você discute um 

pouquinho e para. Gosto de compa-

rar segurança com saúde e educação. 

A saúde tem um sistema único (SUS) 

criado em 1988 pela Constituição e 

estruturado desde 1991, 1992, com 

uma política nacional de expansão e 

atendimento básico que vem sendo 

trabalhada há quase 30 anos. En-

tão não é programa de um governo, 

vai sendo feita, vai se consolidando 

como política de Estado. Só assim 

você avança. Com a educação tam-

bém acontece o mesmo. Desde o 

Fundef, criado em 1996, o governo 

federal faz ações concretas de ex-

pansão. Já a segurança é uma área 

em que o governo federal não quer 

meter a colher. Imagino que, como 

é uma bomba-relógio em muitos as-

pectos, ninguém quer se associar a 

ela. De todos os governos federais 

que tivemos, ninguém tomou para si 

o papel de coordenador de ações. 

O que é muito dramático da área 

de segurança é que são muitas insti-

tuições envolvidas. Mesmo se você 

pensar no elo da cadeia de justiça 

criminal, começando com polícia mi-

litar, civil, MP, Judiciário e área peni-

tenciária, são muitos elos, sem contar 

a parte da Polícia Federal e a Rodo-

viária Federal que perpassa isso, mais 

Exército, Marinha... São muitas insti-

tuições que precisam se falar, com ní-

veis de hierarquia distintos, níveis de 

governança distintos, é muito difícil. 

Um exemplo é o controle de armas 

no Brasil. O cadastro de armas de 

propriedade de civis é administrado 

pela Polícia Federal, enquanto o ca-

dastro de armas das Forças Armadas 

e forças auxiliares é controlado pelo 

Exército. Só que ambos os cadastros 

não se comunicam. Até hoje não se 

chegou a um consenso de se ter uma 

base de dados de todas as armas do 

Brasil. E não se avança, porque as 

pessoas não conseguem sentar em 

uma mesa e deixar os interesses cor-

porativos de lado. Todo mundo que 

trabalha política pública concorda 

que a coisa mais fundamental para 

uma política pública acontecer é co-

ordenação. E é uma das coisas mais 

difíceis de acontecer. 

Para mim, aí há dois grandes 

equívocos. O primeiro é de o gover-

no federal achar que isso não é um 

problema, ou que é problema dos 

estados. E o segundo equívoco, do 

qual o ex-secretário de Segurança 

José Maria Beltrame falava bastan-

te, é pensar que segurança é apenas 

Uma discussão que 

teremos que ter um dia, 

quando algum governo 

federal assumir a questão 

da segurança, será a 

descriminalização  

das drogas
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questão de polícia. Na verdade, a 

Polícia Militar é o agente de estado 

que em tese a população mais tem 

contato, porque é o representante do 

estado na rua, fornecendo um bem 

que só o estado pode prover. Mas a 

polícia está lidando só com o topo 

do problema. As pessoas estão co-

metendo crimes devido a uma série 

de questões educacionais e de traba-

lho, depois você tem a questão sobre 

prisão, investigação e punição – se é 

que ocorre a reabilitação. 

Hoje fala-se muito da questão pe-

nitenciária porque tivemos um pro-

blemaço recente. E a gente vai viver 

com essas crises. O que o Brasil não 

se conscientizou é de que segurança 

é um dos problemas centrais do país, 

como também da América Latina. 

O Brasil é o país com maior número 

absoluto de homicídios no mundo. 

Recentemente, a revista The Eco-

nomist fez um ranking que apontou 

que entre as 50 cidades com mais de 

250 mil habitantes mais violentas do 

mundo, 32 são brasileiras. Isso é um 

problema sério no Brasil. 

Nos últimos 14 anos a população 

carcerária aumentou 160% no Bra-

sil, sem contrapartida em infraestru-

tura, e a maior parte dessas deten-

ções acontece por tráfico de drogas. 

Como resolver essa equação?

Entre as pessoas que foram presas, 

classificadas por tipo de crime, o cri-

me cuja proporção de prisões mais 

cresceu é realmente tráfico de dro-

gas. E o problema é que não estamos 

encarcerando grandes traficantes. 

Estamos entupindo o sistema carce-

rário e não fica clara a contrapartida 

em termos de redução de criminali-

dade de rua. Uma discussão que o 

Brasil terá que ter um dia, quando 

algum governo federal assumir a 

questão da segurança, será a descri-

minalização das drogas. 

Para este ano, no caso do Rio, qual 

identifica que será o maior desafio 

para a segurança?

O pagamento de salário é fundamen-

tal. Falo pelo exemplo do próprio ins-

tituto. No setor público em geral há 

muita margem para aumentar produ-

tividade com pequenos incrementos, e 

desde que entrei conseguimos aumen-

tar a produção com uma equipe me-

nor, dando a ela trabalhos nos quais 

acredita, mostrando que estão de fato 

contribuindo. Agora, se não se paga 

salário, não há como argumentar.

Passado isso, acho que o grande 

desafio é o que mencionei antes: a 

gente precisa reaprender a ser go-

verno no Brasil, trabalhar com mui-

to menos recursos. O que eu vejo 

como dificuldade central é que nos-

sa sociedade está longe do entendi-

mento de que a crise é permanente, 

não é algo criado, e demanda um 

processo de reestruturação intenso. 

O componente político é sempre 

muito forte, as questões de alian-

ças partidárias, isso dificulta muito 

qualquer ajuste. Hoje estamos ven-

do muitos casos de corrupção, e as 

pessoas tendem a achar que o único 

problema é esse. Mas só trocar go-

verno não vai resolver. 

Há outras duas coisas que as 

pessoas têm pouca clareza, e que 

me surpreenderam quando entrei 

aqui. Uma é a quantidade de incên-

dio que se tem para apagar na área 

de segurança. É algo além da ima-

ginação de qualquer pessoa. Antes 

do carnaval, o secretário teve que 

lidar com iminente greve da PM e 

os protestos na Assembleia Legisla-

tiva (Alerj) ao mesmo tempo. Logo 

veio o carnaval, cujo calendário se 

estende cada vez mais em tempo e 

pela cidade. Isso torna o planeja-

mento uma coisa extremamente di-

fícil, porque você não consegue sair 

da emergência. Quando consegue, 

começa a olhar para o curto prazo, 

mas para alcançar o médio é muito 

difícil. Num contexto de crise fiscal 

que vivemos você não tem previsi-

bilidade. Isso é um efeito nefasto 

da crise, de aumentar ainda mais o 

nível de emergência. O grande desa-

fio não só na polícia como no setor 

público em si, de forma geral, é ad-

ministrar o ordinário. 

O efeito nefasto da crise 

é aumentar o nível de 

emergência. O grande 

desafio não só na polícia 

como no setor público 

em geral é administrar  

o ordinário
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O impacto da política monetária 
sobre os preços

Nelson Marconi

Professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV/EESP)

Esta, por seu turno, tem como um de 
seus determinantes o diferencial entre 
a taxa de juros interna e externa. O 
gráfico 1 inclui a evolução das três 
variáveis, mostrando a correlação en-
tre elas. Daí depreende-se que quan-
do a taxa de câmbio se desvaloriza, 

O debate sobre a relação entre taxa 
de juros e inflação foi reacendido 
com vários artigos e entrevistas na 
imprensa. O sentido da causalidade 
entre as duas variáveis foi bastante 
discutido, mas os debatedores, com 
algumas exceções, não atentaram 
aos dados e às características espe-
cíficas da economia brasileira para 
embasar seus argumentos. Neste ar-
tigo, procurarei analisar essa relação 
considerando esses aspectos.

Na verdade, os efeitos da taxa de 
juros sobre os preços não são unifor-
mes para todos os grupos de bens e 
serviços na economia brasileira. Esse 
é o cerne do argumento apresentado 
neste artigo, e para explicá-lo uma 
desagregação do índice de inflação é 
particularmente útil: aquela que pos-
sibilita separar a evolução dos preços 
dos bens e serviços comercializáveis, 
não comercializáveis e monitorados. 
O primeiro grupo corresponde, segun-
do o Bacen, a 34,9% do IPCA; o se-
gundo, a 41,3% e o terceiro, a 23,8%. 
Esse último não sofre efeito direto da 
política monetária, logo a análise se 
direcionará aos dois primeiros.

O grupo dos comercializáveis tem 
seus preços fortemente influenciados 
pelas variações na taxa de câmbio. 

a taxa de juros se eleva, bem como 
o diferencial de juros, implicando 
novo ciclo de apreciação da moeda e 
a redução da inflação dos comerciali-
záveis. Em um momento posterior a 
taxa de juros começa a cair, quando a 
valorização da moeda se consolida e 
a inflação dos comercializáveis se re-
duz. O único período em que essa re-
lação não prevaleceu foi entre meados 
de 2012 e o final de 2013, quando a 
política econômica tentou inverter a 
relação juros altos-moeda valoriza-
da, mas não conseguiu porque não 
adotou uma política fiscal contracio-
nista, necessária para controlar a de-
manda agregada naquele momento. 
Portanto, na maior parte do período 
analisado, o canal de transmissão da 
política monetária para os preços dos 
bens comercializáveis ocorre clara-
mente através da taxa de câmbio.

Já o comportamento dos preços dos 
produtos não comercializáveis não se-
gue o da taxa de juros nem o da taxa de 
câmbio, conforme também se observa 
no gráfico 1. O canal de transmissão 
juros-câmbio não se aplica nesse caso, 
dado que esses bens e serviços não so-
frem concorrência externa. Para esse 
grupo de preços, o efeito da taxa de 
juros é indireto, através de seu impac-
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Fontes: IBGE, Bacen e Ipeadata, com cálculos do autor. 

Gráfico 1: Diferencial entre a taxa de juros básica brasileira e americana – média 
mensal (em %), inflação dos bens e serviços comercializáveis e não comercializáveis 
(séries no eixo da esquerda) e taxa de câmbio nominal, média no mês (eixo da direita)
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Fontes: Bacen e IBGE, com cálculos do autor.

Gráfico 2: Variação (em %) em 12 meses dos preços dos bens e serviços não  
comercializáveis (eixo da esquerda) e do salário médio nominal no país  

– evolução (em %) da média em 12 meses (eixo da direita)
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to sobre o nível de atividade, emprego 
e salários. A lógica de atuação do Ba-
cen, nesse caso, é a seguinte: ao mirar 
uma meta de inflação, define-se a taxa 
de juros necessária para controlar o 
investimento e a demanda agregada 
no nível desejado, evitando assim um 

aquecimento da demanda por mão de 
obra que intensifique as reivindicações 
por reajustes salariais acima da infla-
ção que podem acelerá-la. O mesmo 
raciocínio se aplica caso a redução da 
inflação seja necessária. É o chamado 
modelo de três equações, que possui 

uma curva IS, para estimar o impacto 
dos juros sobre o investimento e a ren-
da; uma curva de Philips, que demons-
tra a relação entre salários e emprego, 
ou entre preços e nível de atividade 
(supondo que a produtividade é razo-
avelmente constante no curto prazo, 
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de crise. O nível de emprego seria 
menos sacrificado.

Fica claro que a eficácia da políti-
ca monetária sobre o comportamento 
dos preços dos bens e serviços não 
comercializáveis é limitada. Mais que 
isso, a valorização da moeda provoca-
da pela alta dos juros estimula o poder 
de compra da sociedade e a demanda 
agregada, contrapondo-se ao efeito di-
reto e contracionista de tal alta. Como 
os bens e serviços não comercializá-
veis, por definição, não sofrem concor-
rência externa, à qual os comercializá-
veis estão altamente expostos devido à 
valorização da moeda, seus preços se 
elevam nesse cenário. Entre meados de 
2004 e o final de 2015, a inflação dos 
não comercializáveis (variação em 12 
meses) foi permanentemente superior 
à dos comercializáveis. 

Assim, entendo que certamente 
existe um canal de transmissão da 
política monetária para a inflação. 
Mas algumas características da eco-
nomia brasileira tornam-no menos 
eficaz. Além disso, o mecanismo ju-
ros-câmbio reduz a inflação por um 
lado (dos comercializáveis), e pode 
contribuir para a sua elevação por 
outro (dos não comercializáveis). 
Conforme já frisei em outros artigos, 
o governo (incluindo o Bacen) não 
deveria dispor de um único instru-
mento, cuja eficácia é parcial, para 
combater a inflação; mesmo porque, 
se a situação fiscal for desfavorável, a 
alta dos juros pressionará a despesa 
com juros, a desconfiança sobre o ce-
nário do país e terminará contribuin-
do positivamente para a elevação da 
própria taxa de câmbio, no cenário 
da chamada dominância fiscal. Nessa 
situação, a taxa de juros perde prati-
camente todo seu poder de influir no 
processo de controle inflacionário.  

*A preços de jan/2017.  Fonte: IBGE, com cálculos do autor. 

Gráfico 3: Estimativa da curva de Philips para a 
economia brasileira entre 2012 e 2016  

(comparação entre taxa de desemprego e média do 
salário real nos 6 meses seguintes)
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lação é muito baixa, tornando-se um 
pouco mais evidente apenas quando 
a taxa de desemprego se eleva subs-
tancialmente (comportamento seme-
lhante foi observado quando se com-
parou a taxa de desemprego com o 
salário do mesmo mês e com a média 
dos 12 meses seguintes). 

A indexação e as práticas de ne-
gociação, bem como a legislação, 
tornam os salários consideravel-
mente rígidos para baixo no Brasil. 
Não é à toa que a taxa de desempre-
go aumentou 84% entre dezembro 
de 2014 e 2016, enquanto o salário 
real caiu proporcionalmente bem 
menos nesse mesmo período, 6%. 
Não se trata de defender uma com-
pleta flexibilização das regras que 
regem as relações de trabalho, mas 
seria saudável que os salários pudes-
sem ser reduzidos temporariamente, 
com o acordo de ampla maioria dos 
trabalhadores, durante os períodos 

as variações no emprego seriam pro-
porcionais às observadas para o nível 
de atividade); e uma regra monetária 
que reflita a rapidez com que o Bacen 
quer trazer a inflação para a meta ou, 
em outras palavras, quão avesso ele é 
à inflação ou ao desemprego.

De fato, os preços dos não comer-
cializáveis apresentam uma alta cor-
relação com o comportamento dos 
salários na economia brasileira, con-
forme se observa no gráfico 2. Porém, 
o efeito da taxa de juros sobre os salá-
rios, descrito no parágrafo anterior, é 
lento e parcial: o gráfico 3 exibe uma 
curva de Philips simples para a eco-
nomia brasileira, na qual é compara-
da a evolução da taxa de desemprego 
aberto mensal com a média do rendi-
mento real mensal dos ocupados nos 
6 meses posteriores à ocorrência de 
tal taxa de desemprego, já que o efei-
to dessa última sobre os salários não 
seria imediato. Nota-se que a corre-
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Previdência, demografia e  
salário de aposentadoria 

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

Todos gostariam de ter um salário 

de aposentadoria igual a 100% (ou 

mais) do salário da ativa. O proble-

ma é que o total a ser gasto deve 

coincidir com o total arrecadado 

daqueles que estão contribuindo 

para o sistema (Regra EOP, com 

EOP significando Equilíbrio Orça-

mentário da Previdência). 

Assim, um salário de aposenta-

doria de 100% do salário da ativa 

colocaria uma pressão demasiado 

alta sobre os trabalhadores con-

tribuintes. Ou seja, por definição, 

uma pressão dos mais velhos sobre 

os mais jovens.  

Sob a Regra EOP, dois parâme-

tros são cruciais no cálculo da razão 

entre o salário de aposentadoria e o 

salário da ativa. Primeiro, a razão 

contribuintes/beneficiários. Segun-

do, o percentual da folha salarial 

destinado à Previdência.  

Com um salário igual para todos, 

para simplificar o raciocínio, se há 

uma relação, digamos, de três con-

tribuintes para cada beneficiário, e 

cada contribuinte tem 15% do seu 

salário destinado à Previdência, o 

salário de aposentadoria com base 

na Regra EOP seria igual a 45% 

(=3*15%) do último salário da ati-

va. Isto é o que ocorre na média, 

por exemplo, nos Estados Unidos.  

Alternativamente, neste caso, um 

salário de aposentadoria igual a 

100% do salário da ativa implicaria 

uma contribuição não de 15%, mas 

sim de 33,3% (100/3%) do salário. 

O esforço contributivo dos jovens 

mais do que dobraria. 

Claro que se pode usar um siste-

ma no qual salários menores teriam 

maior salário de reposição (sempre 

definido aqui como o percentual do 

salário da ativa a constituir o salário 

de aposentadoria) e salários acima 

da média nacional teriam menor sa-

lário de reposição. Neste caso, os in-

divíduos de maior renda do trabalho 

estariam realizando esforço redis-

tributivo em prol dos indivíduos de 

menor renda do trabalho. Na média, 

porém, a Regra EOP implica chegar-

se novamente a uma reposição em 

torno de 45% do salário médio.  

No Brasil, no “sistema padrão”, 

os empregadores contribuem com 
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20% da folha salarial e os emprega-

dos com 11% do seu salário (até o 

salário máximo de contribuição, no 

caso dos indivíduos). Nominalmente, 

chega-se a um total de 31% da folha 

(contra os 15% no caso dos EUA).  

Embora se trate de um cálculo 

baseado em tarifas nominais, na 

prática a fração efetiva não difere 

muito destes 31%. Dados do Da-

taprev relativos a 2014 apontam 

uma receita total do Regime Geral 

de Previdência de R$ 375 bilhões, 

para uma folha salarial de R$ 

1.271 bilhões. Ou seja, chega-se a 

uma alíquota efetiva média em tor-

no de 29,5%.  

A relação atual entre contribuin-

tes e beneficiários girou em 2014 ao 

redor de 2,2. Usando a Regra EOP, 

chega-se a um salário de reposição 

em torno de 64,9% (=2,2 x 29,5%) 

do salário da ativa.  

Dados da OECD (ver as referên-

cias bibliográficas) apontam um sa-

lário de reposição atual de 45% para 

os Estados Unidos (portanto, obser-

vador da Regra EOP) e de 76% (do 

salário médio da ativa) para Brasil.1 

No projeto de Reforma da Pre-

vidência (PEC 287/2016) parte-se 

de 51% e acresce-se 1% por ano de 

contribuição. Com um mínimo de 

25 anos de contribuição, chega-se a 

um total de 76%. Os dois números 

coincidem, não por acaso. Mas situ-

am-se, já com dados de 2014, acima 

do salário de reposição calculado 

pela Regra EOP (igual a 64,9% do 

salário da ativa).

Além dessa diferença, de (76 – 

64,9) % (ou [67-64,9] %, no caso 

do salário de reposição de 2014 cal-

culado em Nagamini et alii), há dois 

importantes problemas. Primeiro, 

várias novas regulações têm parti-

do do “sistema padrão” da contri-

buição de 31% para contribuições 

mais reduzidas. A sociedade dá 

mostras de querer reduzir este valor 

e, consequentemente, o percentual 

efetivo de 29,5% da folha salarial 

destinado à Previdência.  

Segundo, há o problema da evo-

lução demográfica, onde se espera 

uma queda acentuada da razão en-

tre a parcela da população com ida-

des entre 15 e 59 e aquela entre 60 

anos ou mais. Isto, evidentemente, 

tende a afetar negativamente a ra-

zão entre contribuintes e beneficiá-

rios. E, pela Regra EOP, também o 

salário de reposição.  

Tentemos avaliar a possível evo-

lução da razão entre ativos e inati-

vos, tendo como base inicialmente a 

fração esperada, até o ano 2060, da 

população que se encontra entre 15 

e 59 anos (que ilustramos aqui como 

“15-59”) em relação à população 

com 60 anos ou mais (“60+”).  

Um cálculo possível parte da ra-

zão [(contribuintes/beneficiários) / 

(15-59/60+)] vigente em 2014. Ela 

foi igual a 0,39. Multiplicando esta 

razão pela razão (15-59 / 60+) em 

cada ano t, com t variando entre 

2014 e 2060, chega-se a uma pro-

jeção, ainda que sujeita a uma série 

de reservas e condições, do valor da 

razão contribuintes/beneficiários no 

ano t, para cada ano até 2060.  

Um dos problemas com esse 

cálculo é que ele pressupõe uma 

“razão de contribuição”, definida 

como (contribuintes/beneficiários) / 

(15-60/60+), fixa no tempo. Usa-se 

apenas aquela observada em 2014.  

Adotamos aqui uma postura um 

pouco mais otimista, assumindo 

que a razão de contribuição defini-

da anteriormente cresça linearmen-

te ao longo do tempo, passando de 

0,390 em 2014 a 0,569 em 2060.2 

Tem-se, então, outro tipo de proje-

ção contribuintes /beneficiários, ex-

posta no gráfico.  

A queda observada da razão es-

perada contribuintes/beneficiários, 

mesmo assumindo-se uma elevação 

da “razão de contribuição”, traduz 

a redução da parcela da população 

entre 15 e 59 anos, relativamente 

à população com 60 ou mais anos, 

que se espera daqui para frente.  

O número de 0,9 contribuinte por 

beneficiário que consta no gráfico 

para 2060 é o mesmo reportado por 

Nagamini et alii (2017). Assumindo-

se que a sociedade permaneça com 

29,5% de contribuição sobre a folha 

salarial, chega-se pela Regra EOP, em 

Um salário de 

aposentadoria de 

100% do salário da 

ativa colocaria uma 

pressão demasiado 

alta sobre os 

contribuintes
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2060, a um salário de reposição mé-

dio de apenas 26,5% (=0,9*29,5%) 

do salário da ativa.  

É interessante, para fins de pro-

vocação quanto à necessidade de 

revisão das regras atuais que regem 

a Previdência, calcular a alíquota 

de contribuição efetiva a viger em 

2060 que permitiria a manutenção 

do salário de reposição de 64,9%. 

Chega-se a uma alíquota efetiva de 

72,1% (= 64,9%/0,9).  

Nagamini et alii (2014), usando 

dados da Pnad/IBGE e contribuintes 

tanto do Regime Próprio quando do 

Regime Geral da Previdência, por-

tanto por caminhos algo diversos 

aos que aqui trilhamos, fazem esse 

mesmo tipo de conta (no caso, com 

base em um salário de reposição em 

2014 de 67% do salário da ativa). 

Chega-se a uma alíquota efetiva de 

77,5% relativa a 2060.  

Tanto a alíquota de 72,1%, como 

calculamos aqui, ou de 77,5%, 

como calculada em Nagamini et 

alii, são claramente não factíveis. 

Correr-se-ia o risco de condenar 

os brasileiros mais jovens a ter que 

buscar emprego em outros países.  

Conclui-se em ambos os casos que 

há uma necessidade imperiosa de se 

reverem, o mais rapidamente possível, 

as regras atuais que regem o sistema 

previdenciário brasileiro. O aumento 

da idade mínima de aposentadoria 

previsto na PEC 287, ao elevar no 

longo prazo a trajetória da relação 

contribuintes/beneficiários em relação 

àquela com a qual aqui trabalhamos, 

é um dos caminhos viáveis.  

1Nagamini et alii (2014), tabela 3, apresentam 
um valor de 67% para o salário de reposição.

2Usando dados da Pnad/IBGE, Tafner et alii 
(2014) reportam elevações dessa variável em 

torno de 11 pontos percentuais entre 1982 e 
2012. Esta razão pode aumentar contanto que 
se adotem políticas que favoreçam a adesão 
ao sistema. Abi-Ramea (2014) apresenta várias 
possibilidades nesse sentido.
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FGTS
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Na primeira metade da década de 
60 do século passado os economistas 
brasileiros, de esquerda e de direita, 
usavam o modelo Harrod-Domar 
como referencial teórico para analisa-
rem o crescimento econômico. O Pla-
no Trienal de Celso Furtado, de 1962, 
e o Plano PAEG de Mario Henrique 
Simonsen, de 1964, usaram o Har-
rod-Domar. A taxa de crescimento 
do PIB, de acordo com este modelo, 
depende de três parâmetros: 1) taxa 
de poupança; 2) taxa de depreciação 
e 3) relação capital/produto. Logo, se 
o governo desejar aumentar a taxa de 
crescimento a variável-chave é a taxa 
de poupança, porque as outras duas 
variáveis refletem tecnologia.

A tarefa de aumentar a taxa de 
poupança da economia de forma 
voluntária, com incentivos fiscais, 
além de difícil tem uma amplitu-
de muito limitada. Por exemplo, o 
imposto de renda permite uma de-
dução de até 12% da renda tribu-
tável para aplicações em planos de 
aposentadoria. Portanto, os gover-
nos costumam usar mecanismos de 
poupança compulsória.

Cingapura, um país que se tornou 
rico em duas gerações, teve uma taxa 
de poupança elevada, como os demais 

países do modelo asiático que deram 
certo, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, 
Hong Kong. A China de Deng Xiao-
ping juntou-se a este clube, se tornan-
do um país de classe média, e em mais 
uma geração já estará no banquete 
dos ricos.  Cingapura, desde a década 

de 50, tem um fundo de poupança 
compulsória com o acrônimo CPF, 
do nome em inglês Central Provident 
Fund. Este fundo tem contribuição 
dos trabalhadores e dos empregado-
res. No início era um fundo apenas 
de aposentadoria. Ele foi expandido 
para o financiamento de habitação, e 
depois para a saúde.

No Brasil, Roberto Campos criou 
em 1966 o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço (FGTS), um fundo 
de poupança compulsória, dos tra-
balhadores, com a contribuição dos 
empregadores, mensal, de 8% dos 
salários. A conta é individual e rende 
juros de 3% ao ano, mais correção 
monetária. Na verdade, com o FGTS 
Roberto Campos matou dois coelhos 
com uma só cajadada, como se diz 
no ditado popular. Os trabalhadores 
brasileiros, naquela época, tinham 
praticamente estabilidade no empre-
go quando atingiam dez anos na mes-
ma empresa, pois o custo da demissão 
duplicava. Na prática, eram demiti-
dos antes de completar dez anos. O 
FGTS deu ao trabalhador a opção de 
filiar-se ao fundo deixando de lado a 
falsa estabilidade decenal.

Os recursos do FGTS deveriam 
ser aplicados em investimentos na 
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área de infraestrutura. Certamente 
este fundo teve um papel importante 
no milagre brasileiro que começou 
na segunda metade da década de 
60 e estendeu-se pela década de 70 
do século passado. Nos anos 80, a 
década perdida, o Brasil entrou na 
doença aguda da inflação crônica, 
a hiperinflação. Os índices fixados 
para a correção monetária, desde 
o governo Geisel (1974-1979), não 
refletiam a verdadeira taxa de infla-
ção. Os recursos dos trabalhadores 
depositados no FGTS começaram 
a ser garfados, com um “imposto” 
cobrado sem a aprovação do Con-
gresso. Na prática o FGTS teve taxa 
de retorno real negativo, ou seja, o 
trabalhador paga para o governo 
administrar seu dinheiro. Deve-se 
observar que todos os partidos po-
líticos mantiveram esse status quo, 
e nenhum deles acabou com a TR 

(Taxa Referencial) criada pelo go-
verno Collor em 1991, que mede 
parcialmente a correção monetária.

O governo Temer decidiu usar o 
FGTS como instrumento da política 

de estabilização permitindo aos tra-
balhadores sacarem os saldos das suas 
contas inativas. Na hipótese de que 
os trabalhadores usem estes recursos 
para reduzirem suas dívidas e (ou) 
comprem bens e serviços, este com-
portamento ajudaria a recuperação da 
economia. Para os trabalhadores a me-
lhor opção é pôr a mão neste dinheiro 
do que ser roubado pelo  governo.

O comportamento privado nem 
sempre produz o melhor para a so-
ciedade. Num país carente de pou-
pança, o governo Temer deveria 
resgatar a ideia original do FGTS, 
reformular completamente toda a 
organização deste fundo, deixar de 
expropriar o trabalhador, e não per-
mitir que o míope de plantão use da 
imaginação para criar instrumentos 
de política econômica que não fazem 
parte de uma orquestra afiada com o 
crescimento econômico do país.  

A tarefa de aumentar 

a taxa de poupança 

da economia de 

forma voluntária, 

com incentivos fiscais, 

além de difícil tem 

amplitude limitada

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

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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Em março, enquanto as expectativas no campo legis-

lativo se concentravam no debate da Previdência no 

Congresso, o governo fechou o mês avançando em 

outro item de sua lista de reformas: a trabalhista. A 

aprovação final do PL 4.302/1998, que regula a ter-

ceirização e o trabalho temporário, promete terminar 

com um dos maiores entraves apontados pelo setor 

privado: a proibição da terceirização de tarefas da ati-

vidade fim da empresa tal qual reza a Súmula 331 do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) – que até agora 

concentrou a jurisprudência sobre o tema, gerando in-

terpretações divergentes e um rastro de litígios.

Em seminário ocorrido dois dias depois da votação, 

juristas, economistas, políticos, representantes da ini-

ciativa privada e do movimento sindical concordaram 

com a importância de se prosperar na equalização de 

questões como as relativas à incerteza jurídica, alta ro-

tatividade, custo do trabalho e informalidade. “Desde 

1988, acumulamos 4,6 mil projetos de lei tramitando 

no Congresso tratando da legislação trabalhista – 55 

apresentados entre 2010 e 2016 –, dos quais 102 se 

transformaram em lei”, cita Joaquim Falcão, diretor 

da FGV/Direito Rio, como exemplo dessa alta deman-

da por mudanças. 

O caminho escolhido para costurar essa renovação, 

entretanto, não conquistou a mesma convergência. No 

dia do evento – promovido no Rio de Janeiro pela As-

sociação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 

1a Região (Amatra1), a Escola Judicial do TRT da 1a 

Região, e a FGV/IBRE, EESP e Direito Rio –, ainda se 

Entre o trabalho e o capital

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Especialistas debatem direção dos avanços da reforma trabalhista 
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sabia pouco sobre qual rumo o PL 

4.302 tomaria até sua sanção pelo 

presidente Michel Temer – princi-

palmente quanto à possibilidade de 

somar regras de proteção ao terceiri-

zado presentes no PLC 30/2015, em 

tramitação no Senado –, bem como 

as implicações desse primeiro movi-

mento na continuidade da reforma. 

A avaliação inicial do desembar-

gador Gustavo Tadeu Alkmin, do 

TRT da 1a Região, entretanto, foi 

de que o projeto não estimulará a 

criação de novos postos de traba-

lho – “exemplos de flexibilização 

como Portugal e Espanha não nos 

mostram redução do desemprego”, 

pontua –, nem trará a previsibilida-

de e a segurança jurídica almejada 

pelos empresários. “Como está, 

acabará caindo sobre os ombros do 

Tribunal de Justiça mais um fracas-

so de reforma vendida como solu-

ção”, afirma.

Segundo a juíza do Trabalho Ro-

berta Ferme, o fato de a menção à 

terceirização da atividade fim estar 

contida apenas na parte do PL que 

rege o contrato temporário pode-

rá ser entendida como impeditivo 

de que esta seja abarcada na ter-

ceirização genérica. “Na parte da 

terceirização, por sua vez, a lei fala 

de serviços determinados e especí-

ficos, sem indicação de quais se-

riam”, completa. “Não me parece 

que o texto em si seja tão nefasto. 

O problema é a interpretação que 

pode ser dada com todos esses bu-

racos de determinação”, afirma. A 

juíza ainda ressalta a margem que 

se abre para uso do contrato tem-

porário como substituto de uma 

terceirização, “já que o PL aumen-

ta consideravelmente o prazo desse 

tipo de contrato”, diz.

Dois objetivos, uma reforma 
Em linhas gerais, o debate da refor-

ma trabalhista se divide entre duas 

correntes não necessariamente, 

mas quase sempre, antagônicas: os 

que defendem maior proteção aos 

trabalhadores – que, no caso espe-

cífico dos terceirizados, hoje estão 

muito concentrados em atividades 

de menor valor agregado; e os que 

visam à garantia do direito à tercei-

rização ampla, para promovê-la em 

atividades mais especializadas, que 

podem garantir maiores ganhos de 

produtividade. Além de alternati-

vas menos rígidas de adaptar o em-

prego e a remuneração a momen-

tos de queda de demanda. “O que 

temos que perseguir na reforma 

trabalhista como um todo é exa-

tamente uma mediação adequada 

entre capital e trabalho, bem como 

uma institucionalidade que permi-

ta absorver ciclos econômicos com 

o menor impacto possível no em-

prego”, resume Manoel Pires, pes-

quisador da FGV/IBRE. 

Na primeira frente, quando se 

trata da terceirização, o esforço é 

mitigar sinais de precarização do 

trabalho que já são observados. 

André Gambier, economista do 

Ipea, cita levantamento do Ipea 

para o Ministério do Trabalho so-

bre a remuneração em 17 subati-

vidades da Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE) 

que concentram 50% do total de 

terceirizados do país. O resulta-

do, com dados de 2013, foi uma 

diferença de salários que chegou a 

58% a menos para o terceirizado 

no comércio varejista em relação 

ao empregado direto, gerando uma 

mediana da diferença de remunera-

ção entre assalariados diretos e ter-

ceirizados de 11,5% em desfavor 

dos segundos. 

Esse levantamento apontou a 

existência de quatro milhões de as-

salariados terceirizados que corres-

pondem a 11,7% do total de assa-

lariados do setor privado urbano, 

número menor do que em dois levan-

tamentos anteriores da CUT/Dieese 

e da Fiesp que apontavam, respec-

tivamente, a 10,8 milhões e 11,8 

milhões. “O exemplo de empresas 

pequenas que fecham e deixam seus 

funcionários sem pagamento tam-

bém é mostra dessa precarização”, 

acrescenta Pires. “Tive a oportu-

nidade de analisar o PL 4.302 em 

2013, quando estava no governo, e 

O que temos que 

perseguir na reforma 

trabalhista como um 

todo é exatamente uma 

mediação adequada entre 

capital e trabalho 

Manoel Pires – FGV/IBRE
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naquele momento identificamos a 

necessidade de ajustes, alternativas 

como a contratante ter o direito de 

suspender o pagamento caso iden-

tifique que os direitos trabalhistas 

dos terceirizados não estejam sendo 

cumpridos”, diz. 

Na outra ponta, Fernando de 

Holanda Barbosa Filho defende 

que a amarra hoje presente para 

uma terceirização mais ampla li-

mita essa flexibilização a segmen-

tos menos complexos, impedindo 

o desenvolvimento de atividades 

especializadas que colaboram para 

ganhos de produtividade. “O mau 

uso da terceirização deve ser pu-

nido de todas as formas. Mas per-

mitir um outsourcing amplo é uma 

questão de competitividade para o 

setor produtivo brasileiro. Em um 

mundo que evoluiu para cadeias de 

valor globais, exigir que as empre-

sas brasileiras trabalhem de forma 

diferente não significará defender 

emprego, mas destruir postos de 

trabalho”, diz, defendendo ainda 

que o trabalho especializado e pro-

dutivo, nesses casos, tende a ser 

mais bem remunerado. “Em geral, 

as grandes empresas buscam cum-

prir a lei com afinco. O que vemos é 

cansaço entre as que já operam aqui 

e a insegurança de empresas novas 

que investem no país”, diz Luiz Mi-

gliora, da FGV/Direito Rio.

“Parece que o Brasil está cons-

truindo um monstro, mas a maio-

ria dos países vizinhos, como Chile, 

Colômbia e Peru, já permite uma 

terceirização ampla, com a diferen-

ça de que nesses casos a responsabi-

lidade é solidária, e não subsidiária 

como está no projeto aprovado”, 

compara Rafael Grassi, advogado 

da Vale. No evento, Grassi expôs 

a dicotomia vivida pela empresa 

de 60 mil empregados diretos, que 

congrega várias atividades. “Se um 

juiz escolhe a atividade fim pelo 

maior faturamento, dirá que é a mi-

neração; se define pela função com 

maior número de empregados, dirá 

que é a logística, devido à atividade 

da Vale em porto e ferrovia. Mas a 

maioria ainda escolhe a atividade 

que consta do contrato social, e aí 

fica pior, pois a Vale tem mais de 40 

atividades inscritas”, conta. 

Grassi afirma que na Vale a 

maioria dos litígios trabalhistas é 

relativa à terceirização, com 20% 

do total, contra 18% de hora ex-

tra. Entre as áreas mais problemá-

ticas, o advogado cita a reforma 

de refratários em altos-fornos. “É 

uma atividade que envolve mais de 

500 empregados, que ficam mais 

de seis meses realizando esse traba-

lho, o que motiva o fiscal a iden-

tificar vínculo empregatício com 

a empresa”, diz. Outro exemplo 

dado pelo advogado é a atividade 

de explosivos e detonação. “Con-

tratamos empresas multinacionais 

que pesquisam, fabricam e fazem 

planejamento de eficiência do ex-

plosivo, para se chegar à forma 

mais barata e que gere menos re-

síduo para desmontar uma rocha. 

É um microprocesso dentro da mi-

neração”, descreve. “Mas como 

trabalham diretamente na cava da 

mina, no coração do negócio, isso 

gera interpretação de atividade 

fim. Se não terceirizarmos, entre-

tanto, seremos a única no mundo a 

não buscar negócios que ofereçam 

o melhor em tecnologia, preço, efi-

ciência e segurança”, diz.

Próximos passos
Além das dúvidas sobre qual será 

a versão final da lei, os participan-

tes do seminário também questio-

naram quais as implicações que a 

forma e o conteúdo dessa primeira 

aprovação deixarão para o restan-

te da reforma. “Ainda que o apro-

vado não tenha sido o ideal, é um 

caminho ao qual não podemos nos 

furtar”, defende o deputado Hugo 

Leal (PSB/RJ), voto a favor do PL. 

Já para Alessandro Molon (Rede/

RJ), contrário ao projeto, a decisão 

de antecipar a pauta trabalhista – 

até como teste da temperatura do 

Congresso para a reforma previ-

denciária – foi negativa para o go-

verno. “Além da ameaça de criar 

um Frankenstein legislativo, sina-

Desde 1988, acumulamos 

4,6 mil projetos de lei 

tramitando no Congresso 

tratando da legislação 

trabalhista, dos quais 102 

se transformaram em lei 

Joaquim Falcão – FGV/Direito Rio
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lizou um placar mais apertado do 

que o governo esperava”, diz.

Para o juiz do Trabalho An-

dré Gustavo Bittencourt Villela, a 

estratégia representou um grave 

atropelo. “As relações de trabalho 

tratam de um direito humano, não 

só econômico. Se a reforma servir 

para colocar as pessoas cada vez 

mais à margem de seus direitos, isso 

representará problemas futuros de 

conteú do social”, diz.  

Gambier, do Ipea, ressalva que 

a retomada do debate em 2016 

trouxe pontos positivos, como a 

mudança na regra de remuneração 

do FGTS, bem como a liberação da 

conta de inativos. “No papel, ainda 

temos outras iniciativas interessan-

tes, como a jornada parcial com fé-

rias de 30 dias com possibilidade de 

conversão em pecúnio; pagamento 

de participação nos lucros e resul-

tado (PLR) em até quatro vezes; 

negociação de ultratividade (apli-

cação de uma lei para além de sua 

vigência), numa tentativa de ir além 

do que o STF se posicionou caute-

larmente a respeito; e reformulação 

do Sistema Nacional do Emprego 

(Sine). “Mas é preciso ter muita 

cautela, principalmente quanto às 

relações de trabalho atípico e inter-

mitente, parte delas constante no 

projeto aprovado”, diz.

Para o advogado João Batista 

Louzada Câmara, o principal entra-

ve para a continuidade da reforma, 

que trata da prevalência do nego-

ciado sobre o legislado, é a falta de 

uma reforma sindical. “Hoje poucos 

sindicatos têm capacidade de fazer 

acordo”, lembra. Manoel Messias, 

da CUT, diz que no Brasil existem 

11,2 mil sindicatos de trabalhado-

res e 12 centrais sindicais. “É uma 

pulverização com baixa democracia 

e baixo financiamento, que prejudi-

ca sua capacidade de negociar com 

legitimidade”, diz. Segundo levanta-

mento do Ipea, 80% dos sindicatos 

de trabalhadores têm base territorial 

restrita, limitando-se ao âmbito mu-

nicipal ou intermunicipal, com uma 

média de 1,6 mil sindicalizados. “O 

último enfrentamento sistemático 

que fizemos sobre isso foi em 2005 

(Fórum Nacional do Trabalho), e so-

mente a reforma sindical tomou 500 

horas de negociação”, diz Clemente 

Ganz, diretor técnico do Dieese. “Se 

temos pontos de convergência, po-

demos encaminhar algo propositivo. 

Não dá para votar uma reforma des-

sa forma, principalmente em clima 

de Fla x Flu”, diz. 

André Portela, da FGV/EESP, 

ressalta a defesa de que a moderni-

zação da legislação precisa envolver 

Não me parece que 

o texto em si seja tão 

nefasto. O problema é a 

interpretação que pode 

ser dada com todos esses 

buracos de determinação 

Roberta Ferme – Juíza do Trabalho

ganhos mútuos. “Se a troca de uma 

dimensão por outra ferir a equida-

de, protegerá menos gente e acaba-

rá estimulando a informalidade”, 

afirma. “A questão de fundo, entre-

tanto, é que há uma mudança im-

portante no mundo que exige uma 

adaptação da proteção social a uma 

nova realidade. Temos que proteger 

não a ocupação em si, mas o tra-

balhador para um novo cenário de 

emprego, focando uma capacitação 

que acompanhe o desenvolvimento 

tecnológico e a inovação.”

Opinião corroborada por Pires. 

“Pessoalmente, acho que a agen-

da do governo está muito pesada 

para essa discussão. A essência da 

reforma, o ponto central tem que 

ser valorização do vínculo de em-

prego, que tem sido tratado com 

certo desprezo”, diz, citando o alto 

índice de rotatividade presente no 

Brasil, que espelha trabalhadores 

sem perspectiva de melhoria, e em-

pregadores sem vontade de inves-

tir. Dentro desse princípio, Pires 

defende uma revisão mais profun-

da do FGTS e do FAT, bem como 

da estrutura sindical. “Gastamos 

muito com políticas passivas de 

mercado de trabalho, seguro-de-

semprego e abono salarial, que é 

uma prestação de socorro quando 

o trabalhador já está desemprega-

do”, diz, sugerindo, por exemplo, 

um maior direcionamento dos re-

cursos do FAT para capacitação e 

treinamento. “E acho que temos 

que repensar o papel do universo 

das instituições de trabalho para 

ter relação mais conciliatória, me-

diar melhor conflitos”, conclui.  
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Este breve artigo comenta a inovado-
ra e complexa proposta do destina-
tion-based cash flow tax –  DBCFT, 
ou “imposto sobre o fluxo de caixa 
com base no destino”. É uma propos-
ta para substituir o imposto de renda 
das empresas que poderá ser adota-
da pelo novo governo dos Estados 
Unidos. Tão inovadora e transfor-
madora, pode vir a mudar o padrão 
de tributação interna daquele país e, 
por extensão, de todo o mundo. Se 
os norte-americanos vierem a adotar 
esse novo imposto, será inevitável 
o impacto nos demais países, tanto 
mais forte quanto maiores os laços 
de comércio e de investimentos. As-
sim, muitos países devem reagir rea-
linhando também sua tributação da 
renda, na tentativa de não sofrerem 
com essa nova ordem tributária que 
emergiria a partir dos EUA.

Em 1909 os Estados Unidos cria-
ram o corporate income tax (CIT) 
para tributar os lucros dos grandes 
industriais e banqueiros. Ele nasceu 
quando a Constituição americana 
vedava a cobrança de imposto pro-
gressivo sobre a renda pessoal. De-
pois, a tributação dos lucros empre-
sariais acabou por se espalhar pelo 
mundo todo.  

dos EUA começou a defender uma 
política na direção radicalmente 
oposta, unilateral e de consequên-
cias globais – o DBCFT.

Os dois impostos de renda decla-
ratórios (corporativo, CIT, e pessoal, 
PIT) serão complementares e coorde-
nados. A introdução do DBCFT no 
lugar do CIT exigirá ajustes no PIT.

Em tese, a motivação da propos-
ta seria aproximar o DBCFT de um 
imposto sobre o valor adicionado 
(IVA), que tributa o consumo na-
cional.4 Os EUA estão entre os raros 
países que não adotam o IVA. Po-
rém, na prática, o DBCFT será mui-
to diferente do IVA – por exemplo, 
aquele permitirá que salários pagos 
no país sejam dedutíveis, o que não 
ocorre no IVA.

Em matéria tributária, os Estados 
Unidos parecem exercer liderança 
dita do tipo Stackelberg: eles intro-
duzem reformas e os demais países 
os seguem; não porque sejam força-
dos a isso, mas em seu próprio in-
teresse. Assim foi com a introdução 
do CIT no começo do século passa-
do e com a reforma do PIT de 1986, 
ambas replicadas em muitos países, 
inclusive o nosso. A única inovação 
tributária importante do século XX 

O tsunami que pode estar a 
caminho do Brasil

José Roberto Afonso 
Pesquisador da FGV/IBRE e 

professor do mestrado do IDP

Isaias Coelho
Pesquisador sênior do NEF/FGV Direito SP e  
diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF)

O imposto sobre a renda das 
pessoas jurídicas do Brasil é simi-
lar, mas diferente do CIT. Este só 
alcança as corporations, que se 
assemelham às nossas sociedades 
anônimas. Nos EUA, os lucros das 
sociedades de responsabilidade li-
mitada e de sociedades de pessoas 
são partilhados e tributados como 
renda pessoal dos sócios. Já o IRPJ 
se aplica a toda empresa qualquer 
que seja sua forma de organização. 
Por isso não existe no Brasil a prá-
tica de escolher a forma corporativa 
para fins de planejamento tributá-
rio.1 De maneira geral pode-se dizer 
que meio mundo usa o CIT e outro 
meio mundo algo como o IRPJ.

A estrutura do CIT norte-ameri-
cano foi-se complicando, sobretudo 
em relação a operações transfrontei-
ras, motivando diversas propostas 
de reforma.2   

No caso do modelo convencional 
de tributação de empresas, logrou-
se grande progresso na coordenação 
tributária internacional, em espe-
cial em torno de dois instrumentos 
– o base erosion and profit shifting 
(BEPS) e o agreement for the au-
tomatic exchange of information. 
Mas a nova liderança republicana 
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que não foi iniciada nos Estados 
Unidos foi o IVA — e talvez esteja 
nisso a resistência deles em seguir o 
modelo europeu.

Não se sabe se o DBCFT será 
aprovado e quando será adotado nos 
EUA. Sim, se sabe que, certamente, 
terá efeitos muito fortes. O planeja-
mento tributário das empresas multi-
nacionais ficará de pernas para o ar. 
A decisão de localização de subsidiá-
rias e as estratégias de distribuição 
serão modificadas. Os esforços de 
coordenação tributária internacio-
nal (BEPS, FATCA, MCAA, CCCTB 
etc.) perderão muito do seu dinamis-
mo (ou mesmo sentido). 

Com o DBCFT norte-americano 
aumentará a pressão sobre a base 
tributária dos países que não adota-
rem o mesmo sistema. Os paraísos 
fiscais tornar-se-ão irrelevantes para 
os EUA e terão que redirecionar sua 
atividade predadora. 

Entre tantas dúvidas, uma das 
maiores é se o DBFCT substituirá 
o CIT nos tratados bilaterais para 
evitar a dupla tributação da renda. 
Um século de aperfeiçoamento dos 
tratados pode estar em risco e novas 
formas de bitributação devem surgir. 
A dicotomia fonte-residência perde-

ria seu interesse, e com ele muito do 
nosso conhecimento acumulado so-
bre tributação internacional.

Não somente a cooperação inter-
nacional em matéria tributária será 
afetada, mas também a maneira de 
exercer competição tributária, por 
exemplo, na atração de investimento 
estrangeiro. A redução da alíquota do 
CIT deixará de funcionar como ins-
trumento de atração de investimento.

A temática de subcapitalização (ex-
cessiva relação capital de empréstimo/
capital próprio) deixaria de existir, e 
com ela muitos dos temas dos preços 
de transferência — importantemente, 
a declaração país por país. A questão 
do valor aduaneiro, no entanto, reco-
braria seu lustro do passado.

Na medida em que a lei tributária 
seja esteio importante da contabili-
dade empresarial, a mudança para 
o regime de caixa retiraria a ênfase 
atual da contabilidade por compe-
tência, esteio das normas internacio-
nais de contabilidade (IFRS).

Países, como é o caso do Cana-
dá, acompanham muito de perto 
os debates norte-americanos para 
também mudarem rapidamente se o 
tributo vier a ser aprovado. Outros 
já aprovaram algumas mudanças na 

direção proposta. Alemanha, Japão 
e Reino Unido praticamente adota-
ram a tributação territorial dos lu-
cros, isentando 100% dos lucros e 
95% dos dividendos das empresas 
controladas no exterior. 

O Brasil é o único dos países do 
G20 que ainda tributa os lucros no 
exterior quando eles são apurados. 
Esta é só mais uma entre tantas ou-
tras (más) peculiaridades que asso-
lam o sistema tributário brasileiro. 
Logo, o Brasil pode ser dos países 
mais afetados por um novo DBCFT 
e esta será mais uma razão para que 
não apenas faça uma reforma, mas 
sim reconstrua todo seu sistema tri-
butário. É urgente que brasileiros, 
dos governos às empresas, passan-
do pela academia, comecem a es-
tudar profundamente a tributação 
dos lucros empresariais e revejam 
nossas práticas longevas nessa área. 
Se nada for feito, ou se demorar a 
ser feito, o que já está ruim, certa-
mente ficará ainda pior.  

1Por isso, carece de sentido a comparação que 
às vezes se faz da arrecadação de IRPJ versus a 
do IRPF e, ainda, ao comparar EUA versus Brasil.

2As mais radicais surgiram a partir dos anos 
80 como: o flat tax de Robert Hall e Alvin 
Rabushka, o comprehensive business income 
tax do US Treasury, o destination-based cor-
porate income tax de Reuven Avi-Yonah, o X 
tax de David Bradford, o business value tax de 
Richard Bird e Jack Mintz, o allowance for sha-
reholder equity de Deborah Knirsch e Rainer 
Niemann, o hybrid cash-flow tax de Howell 
Zee, o modern corporate tax de Alan Auer-
bach e as várias versões de impostos sobre 
fluxo de caixa propostos pelo Comitê Meade 
e outros autores.

3Ver A. Auerbach et al. Destination-based cash 
flow taxation. Oxford University Centre for Bu-
siness Taxation WP 17/01, January 2017.

4Como os países não tributam suas exporta-
ções, mas tributam as importações, o IVA incide 
onde o bem ou serviço é consumido, daí a ex-
pressão “princípio de tributação no destino”.

Este novo imposto visa substituir o imposto sobre o lucro das corporations (CIT)3  e tem 

três características básicas:

Territorialidade estrita.  • Receitas de exportação são isentas, importações são 

tributadas. Despesas e receitas realizadas no exterior não são levadas em conta. 

Despesas e receitas financeiras só são consideradas em operações internas. 

Tributação baseada em fluxo de caixa.  • Receitas são tributadas quando rece-

bidas, despesas são deduzidas quando pagas. Empréstimos recebidos são tribu-

tados, aplicações financeiras são dedutíveis.

Depreciação instantânea. •  Bens tangíveis (instalações, equipamento, estoque 

de mercadorias) são dedutíveis imediatamente quando adquiridos no país. São 

abandonados os métodos de depreciação.
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A recessão doméstica ajudou. O ambiente internacional, 

também. Mesmo assim, há um ano, poucos apostariam 

na possibilidade de o Banco Central emplacar a radical 

reversão da expectativa inflacionária observada a partir 

do segundo semestre de 2016, quando esta já rompia o 

teto da margem de tolerância, para ancorar-se na meta de 

4,5% e abrir espaço a um horizonte de corte de juros. 

Perseverar nesse caminho virtuoso, entretanto, depen-

derá do avanço na agenda de reformas fiscais para reverter 

a trajetória do endividamento público. O alerta tem sido 

recorrente nos comunicados do Banco Central, e também 

foi reforçado pelos ex-diretores do BC e demais especia-

listas que em março se reuniram no Terceiro Seminário 

Anual de Política Monetária promovido pela FGV/IBRE. 

O próprio encontro serviu como registro dessa mudança 

de ânimo quanto à potência da política monetária. “Quan-

do o novo governo assumiu, estávamos com o CDS de dez 

anos a 600 pontos, e subindo. A taxa de câmbio a R$ 4,20, 

e subindo. Inflação a 11%, e subindo. Uma perspectiva de 

queda do PIB de 3,6%, que acabou acontecendo. O que 

prevalecia era o medo de uma crise muito mais grave, e a 

disseminação da ideia de dominância fiscal sob várias ver-

tentes”, resume o economista Affonso Celso Pastore. Situ-

ação que levou inclusive à pressão por uma meta ajustada, 

conforme lembrou o presidente do Banco Central, Ilan Gol-

dfajn, em entrevista à Conjuntura  Econômica, na edição de 

março. Opção rejeitada pelo banco, que jogou suas fichas 

na ajuda da agenda de reformas fiscais preparada pelo go-

verno, iniciada com a aprovação do teto de gastos. “Foi 

imprescindível atacar o lado da despesa, pois não dá para 

Horizonte mais claro

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Sustentabilidade da trajetória da inflação e da 
taxa básica de juros ainda depende da agenda de 
reformas fiscais
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aumentar impostos, como fizemos 

em 1998/99”, diz Afonso Bevilaqua, 

da PUC-Rio. Para o economista, 

essa medida funcionará como me-

canismo de coordenação, que apon-

tará de forma clara o tamanho do 

desequilíbrio. “Com sorte, o teto 

vai nos guiar nesse longo processo 

de travessia a uma política fiscal 

sustentável, que inclui uma refor-

ma da Previdência mais abrangente, 

além do sucesso de medidas na área 

microeconômica, como o progra-

ma de concessões, para incentivar o 

crescimento enquanto se tramita no 

Congresso a reforma pelo lado dos 

gastos”, diz.  

Fator externo
Na frente internacional, José Julio 

Senna, chefe do Centro de Estudos 

Monetários da FGV/IBRE, indica 

que a reversão da tendência de que-

da dos preços das commodities, par-

ticularmente do petróleo, a melhora 

expressiva da percepção de risco das 

economias emergentes e a redução 

do número de economias deflacio-

nárias – de 11 em 2015 para apenas 

Luxemburgo este ano – são sinais 

positivos para o Brasil. 

O maior contraponto no campo 

externo ainda descansa na incerte-

za quanto às escolhas do governo 

de Donald Trump para estimular 

o crescimento dos Estados Unidos. 

Senna lembra que a economia ame-

ricana tem experimentado impor-

tantes transformações de natureza 

estrutural, cujas raízes podem não 

ter sido bem compreendidas pelo 

presidente. O economista do IBRE 

aponta que a desaceleração da pro-

dutividade dos Estados Unidos en-

volve fenômenos que são comuns a 

diversos países desenvolvidos – re-

lacionados à inovação tecnológica, 

polarização do mercado de traba-

lho e apropriação do descompasso 

entre crescimento da produtividade 

e do salário pelos mais inovadores e 

Nota: Focus = mediana dos dados diários. Últimos dados: 10/3/17. Fonte: Banco Central. 

Efeitos positivos do conservadorismo: ancoragem de expectativas
em %, expectativas de inflação (Focus)
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Nosso temor é que, na 

medida em que  

o protecionismo 

aumente, fiquemos cada 

vez mais longe  

das soluções 

José Júlio Senna – FGV/IBRE
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detentores do capital – e não se limi-

tam a um problema de oferta. Nes-

se sentido, seria um erro de Trump 

atribuir os problemas do mercado 

de trabalho somente à globalização 

e à China e enfatizar medidas de 

proteção ao comércio, afirma Sen-

na. “Nosso temor é que, na medida 

em que o protecionismo aumente, 

fiquemos cada vez mais longe das 

soluções, além de não resolver dese-

quilíbrios comerciais”, diz. 

Outro risco da gestão Trump 

abordado no seminário é uma pos-

sível opção por um aumento do dé-

ficit público para estimular a eco-

nomia. “Até a eleição de Trump, os 

Estados Unidos eram o lugar onde 

discutir uma rotação da política 

monetária para a fiscal menos  fazia 

sentido, já que lá a retirada de es-

tímulos estava mais adiantada”, 

lembra Eduardo Loyo, do BTG 

Pactual. Para Loyo, essa alternativa 

resultaria contraproducente diante 

do quadro de atividade observado 

nos Estados Unidos. “Se colocar 

muito estímulo fiscal, o único re-

sultado será criar uma obrigação 

para a política monetária de com-

pensar o não adequado”, diz. Sen-

na ainda ressalta que o alto nível 

da dívida pública – 76% do PIB, 

contra 25% no início do governo 

Reagan e 33% no de Bush – deverá 

travar o tema no Congresso, e uma 

expansão fiscal financiada pela in-

trodução do imposto de ajuste de 

fronteira também tem dividido os 

empresários americanos, “o que 

torna difícil acreditar que haverá 

uma grande expansão”. 

Quanto à trajetória da política 

monetária dos Estados Unidos para 

este ano, Senna revela otimismo. 

“No campo dos juros, acho pouco 

provável que o Fed pese a mão e as-

suma o risco de ter de recuar depois, 

pois nos últimos anos o desaponta-

mento com a recuperação econômi-

ca já foi alto”, diz. “Além disso, a 

queda dos juros reais neutros é um 
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Nota: Dados diários; 23 países compõem o EMCI = Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, República Tcheca, Egito, Grécia, Hungria, Polônia, Catar, Rússia, África do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos, 
China, Índia, Indonésia, Coreia, Malásia, Filipinas, Taiwan e TailândiaThe MarkitCDX Emerging Markets Index is composed of 14 sovereign issuers. All Roll Info entities are domiciled in three regions: 
(i) Latin America, (ii) Eastern Europe, the Middle East and Africa, and (iii) Asia. Últimos dados: 15/3/17. Fonte: Bloomberg.

Melhora da percepção de risco e fortalecimento das moedas dos emergentes

O maior contraponto 

no campo externo ainda 

descansa na incerteza 

quanto às escolhas do 

governo de Donald 

Trump para estimular o 

crescimento dos EUA
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Fonte: Elaboração Klaus Schmidt, Martín Carrasco, dados de 2015.

Meta de inflação de países selecionados

fenômeno recente e pouco claro, e o 

novo ambiente internacional reduz 

a pressão sobre o dólar.”

Prudência e canja 
Para os economistas reunidos na 

FGV Rio, o maior foco de preocu-

pação para o Brasil ainda se con-

centra no âmbito doméstico. Na 

ocasião, Bevilaqua ressaltou que 

celebrar a trajetória recente da in-

flação não significa subestimar os 

riscos que ainda pairam no radar. 

A lista vai das investigações da 

Lava Jato ao equacionamento da 

crise fiscal de estados e municípios, 

chegando à reforma da Previdên-

cia. “É fundamental sinalizar com 

reversão inequívoca a trajetória de 

médio prazo do gasto com medidas 

que busquem superávits primários 

no futuro, impactando a trajetória 

de endividamento”, diz. O ex-di-

retor do BC cita simulações de go-

verno e analistas independentes de 

que se aplicando o teto dos gastos 

a despesa primária poderá encolher 

para 15% em 2026, contra 20% do 

PIB atualmente. Mas, sem reforma 

da Previdência, somente esse gasto 

passará de pouco mais da metade 

para dois terços da despesa primá-

ria, demandando contenção dos 

demais gastos. “Qualquer abran-

damento da reforma implicará mu-

danças futuras, e o cumprimento 

do teto de gastos será irrealista”, 

diz, ressaltando que, se não for 

aprovada até o terceiro trimestre, 

a campanha presidencial de 2018 

tomará a agenda. “Deixar para o 

próximo governo terá implicações 

sobre a percepção de sustentabili-

dade das contas públicas.”

Se a importância do cenário fis-

cal para o futuro da inflação e da 

taxa básica de juros foi unanimi-

dade entre os economistas, o mes-

mo não aconteceu com o apoio a 

uma possível revisão para baixo da 

meta de inflação pelo Banco Cen-

tral, que poderá acontecer no meio 

do ano e passar a vigorar a partir 

de 2019. Do lado dos entusiastas 

da ideia está Rodrigo Azevedo, da 

Ibiúna Investimentos, para quem o 

país hoje vive uma oportunidade 

única de redução, indicando que as 

expectativas de mercado expressas 

no boletim Focus para três anos à 

frente já refletem a meta de 4,5%, 

e não impasses conjunturais. “Uma 

meta crível atrai expectativas de 

mercado. Claramente, nessas con-

dições, se tivéssemos uma meta 

estabelecida em 4,25% ou mesmo 

4%, ela estaria ancorada lá. É uma 

chance única de reduzir a expectati-

va de inflação com perda marginal 

de produto”, afirmou. Não fazê-lo, 

defende, seria repetir a chance des-

perdiçada de 2007. “Naquele mo-

mento, a expectativa de médio pra-

Ano de adoção 
do sistema

Meta (%)
Intervalo de 

tolerância (p.p.)

Brasil 1999 4,5 (+/-) 2

Chile 1991 3 (+/-) 1

Coreia do Sul 1998 3 (+/-) 0,5

México 2001 3 (+/-) 1

Peru 2002 2 (+/-) 1

Outro risco da gestão 

Trump abordado no 

seminário é uma  

possível opção por um 

aumento do déficit 

público para estimular  

a economia
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Ensaios e conversas sobre política monetária

O Terceiro Seminário Anual de Política Monetária também marcou o lançamento 

do livro Essays and Conversations on Monetary Policy II, de José Julio Senna, 

diretor do Centro de Estudos Monetários da FGV/IBRE. A obra reúne quatro en-

saios escritos por Senna, nos quais analisa diferentes aspectos da crise financeira 

de 2008/09 e o mundo pós-crise, como o peso de forças deflacionárias na dinâmica 

econômica dos países desenvolvidos, as medidas do Fed frente à crise, o impacto do 

choque de preços do petróleo, e os efeitos das mudanças da produtividade na po-

lítica monetária. A segunda é uma coletânea de quatro entrevistas feitas por  Senna 

entre 2015 e 2016 com especialistas em política monetária: o economista belga 

Paul de Grauwe, professor da London Schools of Economics; o canadense William 

White, diretor do Comitê Econômico e de Desenvolvimento e Revisão da OCDE;  

o americano Laurence Meyer, ex-diretor do Fed, e o chileno Klaus Schmidt-Hebbel, 

ex-economista-chefe da OCDE. 

zo estava ancorada em 4%, mas o 

governo decidiu não sancioná-la. E 

quando chegou o choque de 2008, 

ela acabou voltando para 4,5%. 

Ou seja, fizemos o caminho contrá-

rio sem ganhar nada de produto.” 

Já Sergio Werlang, da FGV/

EPGE, é mais cauteloso quanto a 

essa mudança. Para ele, apesar da 

meta aplicada pelos países emer-

gentes que adotam esse regime ser 

em média mais baixa que a brasilei-

ra, na casa dos 3%, o Brasil ainda 

precisa de uma inflação mais alta 

para acomodar entraves como o 

alto nível de indexação presente na 

economia. Esta impede, por exem-

plo, uma correção fiscal através da 

redução de salários como foi feito 

em vários países da Europa no mo-

mento da crise financeira, com cor-

te de salários de funcionários pú-

blicos. “No nosso caso, temos que 

conviver com uma meta um pouco 

acima. É uma solução boa até con-

seguirmos mudar essa institucio-

nalidade”, conclui o ex-diretor do 

Banco Central do Brasil. 

Dias antes do evento de Política 

Monetária, no primeiro Seminário 

de Análise Conjuntural do ano, 

Qualquer abrandamento 

da reforma da Previdência 

implicará mudanças 

futuras, e o cumprimento 

do teto de gastos  

será irrealista  

Afonso Bevilaqua – PUC/Rio

José Julio Senna também havia 

expressado seu voto contra uma 

mudança da meta. Para ele, antes 

de reduzi-la, seria mais adequado 

focar em garantir o cumprimento 

da meta este ano e consolidar esse 

resultado em 2018. Mesmo reco-

nhecendo o mérito do trabalho do 

BC desde a chegada de Ilan Goldfa-

jn à presidência do banco, Senna 

ressalta o favorecimento até ago-

ra dado pela conjuntura externa e 

doméstica, e adverte que o grande 

teste do Banco Central acontecerá 

quando a economia voltar a crescer 

e ressurgirem pressões sobre a ca-

pacidade produtiva. “Analisando a 

probabilidade de que essa revisão 

aconteça, entretanto, acho que vai 

haver redução, possivelmente para 

4,25%”, diz. O motivo? “O gover-

no com um todo precisa de boas 

notícias. E uma revisão da meta 

para baixo será vista como tal.” 
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Modelo em evolução

O regime de metas de inflação 
cumpriu 27 anos em 2017. O pri-
meiro país a adotá-lo foi a Nova 
Zelândia, e desde então dezenas de 
economias seguiram o mesmo ca-
minho. Nesse percurso, o sistema 
sofreu choques e questionamentos, 
mas, para economistas reunidos no 
seminário da FGV/IBRE, provou 
sua robustez e eficiência. 

A conclusão foi tirada a partir da 
discussão de um trabalho de coau-
toria do economista Klaus Schmidt-
Hebbel, da Universidade Católica do 
Chile – que teve de cancelar sua parti-
cipação no evento por motivo de saú-
de. No paper “The past and future of 
inflation target”, de 2016, Schmidt e 
Martín Carrasco, também da Católi-
ca, analisaram o desempenho geral do 
regime de metas – a partir da sistema-
tização de dados de outros estudos so-
bre o tema –, com destaque para o que 
consideram os dois principais testes 
aos quais foi submetido: o choque do 
preço internacional das commodities 
agrícolas e do petróleo em 2007/08, e 
a crise financeira de 2008/09. No pri-
meiro episódio, os economistas apon-
tam que os países optantes pelo regime 
de metas registraram inflação menor 
que os demais, devido principalmente 
à maior flutuação cambial que per-
mitiu mais apreciação das moedas, 
e à maior transparência dos bancos 
centrais, o que garantiu maior credibi-
lidade às políticas adotadas. No caso 
da crise financeira, identificou-se nos 
países com sistema de metas de infla-

precisa ter autonomia legal do Ban-
co Central”, reforça.

Nesse caminho, Werlang destaca 
algumas medidas. Entre elas, defen-
de a divulgação individualizada dos 
votos no Copom, determinada em 
2012, o que facilitaria a compreen-
são de posicionamentos dos direto-
res do Comitê. “Sinto que ainda te-
mos medo de voto, mas não é para 
temer voto divergente. Modelos 
macroeconômicos são incertos e isso 
é absolutamente natural, principal-
mente em momentos como agora em 
que é normal haver opiniões diver-
gentes sobre velocidade da queda da 
inflação. Devemos aperfeiçoar isso, 
pois voto é comunicação”, diz. 

Outro ponto defendido por Wer-
lang é a divulgação periódica pelo 
Banco Central dos modelos e coefi-
cientes usados nos estudos do banco, 
a fim de aumentar a transparência 
das decisões. “Houve algumas publi-
cações parciais em textos para discus-
são, mas nunca uma divulgação siste-
mática, para se enxergar o que é feito. 
Isso não faz mal a ninguém, o Banco 
da Inglaterra já fazia isso antes mes-
mo de que adotássemos nosso regime 
de metas”, diz. “Agora, por exemplo, 
estamos todos querendo saber como 
o Banco Central estima a taxa estru-
tural de juros. Se os modelos fossem 
divulgados, essa dúvida não aconte-
ceria”, conclui. (S.M.)  

ção mais rapidez das autoridades mo-
netárias – principalmente as dos mais 
afetados, como europeus e o Japão 
– em reduzir a taxa básica de juros e 
promover medidas para expandir a li-
quidez doméstica, mitigando desequi-
líbrios macroeconômicos.  

José Julio Senna aponta que uma 
das vantagens que o sistema tem é 
o de demandar evolução contínua. 
Ele lembra que, ao adotá-lo, muitas 
economias sequer apresentavam as 
precondições necessárias para garan-
tir seu sucesso, como boa saúde das 
contas fiscais e do sistema financeiro, 
convergindo com o tempo para um 
mesmo marco de políticas. “Um dos 
exemplos que Schmidt costuma citar 
é o próprio caso do Chile, que ao ade-
rir ao sistema de metas tinha inflação 
superior a 20% e no começo usou 
duas metas diferentes, de inflação e 
de taxa de câmbio, algo incompatível 
que foi corrigido no processo”, diz. 

Para garantir a mesma resiliên-
cia do sistema no futuro, Schmidt 
e Carrasco apontam que os países 
devem perseverar no aperfeiçoa-
mento contínuo da capacitação téc-
nica, buscar soluções para questões 
de natureza estrutural, como alta 
volatilidade cambial em países em 
desenvolvimento, e primar pela in-
dependência estatutária dos bancos 
centrais. Esta última, para Sergio 
Werlang, está no topo da lista de 
tarefas pendentes do Brasil. “Para 
aperfeiçoar seu sistema de metas de 
inflação, em primeiro lugar o país 
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Reação lenta
Mesmo com a recuperação gradual da 

confiança do setor produtivo, ainda 
falta fôlego para a retomada 

dos investimentos 

Em geral, países em forte recessão não despertam o 
espírito animal do empresário para investir em nova 
capacidade produtiva e faturar mais. Por outro lado, 
é difícil pensar em uma retomada robusta da ativida-
de econômica sem contar com o empurrão do investi-
mento. Do terceiro trimestre de 2013 até o primeiro 
de 2017, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), 
como é tratado o investimento nas Contas Nacionais, 
recuou 30% no Brasil, bem acima da queda da ativi-
dade, passando a representar 16,4% do PIB, bem dis-
tante dos almejados 22% a 25% que nos colocariam 
na trilha do crescimento sustentado. 

Desde o início do ano, entretanto, o setor produ-
tivo passou a dar bons sinais de reação frente às esti-
mativas de um PIB positivo em 2017 – estimado pelo 
Boletim Macro FGV/IBRE em 0,4% –, à queda da 
inflação e à trajetória de corte de juros. A Sondagem 
de Investimentos da FGV/IBRE do primeiro trimestre 
subiu 6,9 pontos, maior nível desde o primeiro tri-
mestre de 2015, alcançando a zona de neutralidade 

entre otimismo e pessimismo, de 100 pontos. 
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) 

por sua vez, avançou 2,9 pontos em 
março, chegando a 90,7 pontos, 

o maior nível desde maio de 
2014 (92,2), quando a atual 

recessão iniciou. 
Para comprovar a 

importância desse oti-
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mismo, Gilberto Borça, economista 
da área de Pesquisa e Acompanha-
mento Econômico do BNDES, de-
senvolveu um exercício de resposta 
a impulso com base no ICI em que 
constatou que cada desvio padrão 
desse índice (relativo a dez pontos) 
geraria um impacto positivo de 2 
pontos percentuais sobre a ativida-
de econômica medida pelo hiato do 
produto, em um horizonte de 8 a 12 
meses. Em um segundo exercício, 
identificou que o canal pelo qual 
esse choque de confiança impacta a 
atividade é exatamente a aceleração 
dos investimentos. 

Borça, entretanto, faz a ressalva 
de que “indicadores antecedentes 
são condições necessárias, mas não 
suficientes” para a retomada do in-
vestimento, lembrando a expectativa 
frustrada de recuperação no segun-
do semestre do ano passado, puxa-
da pelo comportamento do setor de 
bens de capital e pelas expectativas 
futuras. “Naquele momento, forma-
mos uma perspectiva positiva, mas 
não mapeamos o excesso de endivi-
damento do setor privado”, diz. 

Para o economista do BNDES, 
alguns fatores permitem ser mais 
confiante agora do que em 2016. 
“Além do preço dos ativos se mover 
na direção correta – câmbio, risco, 
bolsa, juros futuros –, agora vive-
mos um ciclo acentuado de redução 
da taxa de juros, que por si só alivia 
o balanço patrimonial de famílias e 
empresas”, afirma. “Além disso, te-
mos o impacto de medidas de curto 
prazo como o saque das contas inati-
vas do FGTS, pelo lado do consumi-
dor, e iniciativas como a do próprio 
BNDES de renegociar dívidas do PSI 
(Programa de Sustentação do Inves-
timento)”, enumera. 

Aloisio Campelo Jr., superinten-
dente de Estatísticas Públicas da 
FGV/IBRE, ressalta, entretanto, que 
outros elementos de risco ainda per-
manecem no radar. Entre os princi-
pais, os elevados níveis de ociosidade 
da economia e o ajuste incompleto 
de estoques. “Além disso, uma re-
cuperação mais expressiva da con-
fiança ainda depende da queda da 
incerteza”, diz. Essa, por sua vez, 
ainda patina, como demonstra o 
Indicador de Incerteza da Economia 
(IIE-BR) da FGV/IBRE, que voltou 
a subir em março, depois de duas 
quedas consecutivas, em janeiro e 
fevereiro, mostrando que a agenda 
de reformas e o cenário político ain-
da nublam o horizonte. 

Campelo lembra que, frente a uma 
recessão de tamanho nível e extensão 
como a atual, e com a dificuldade de 
se prever o médio prazo, será difícil 
repetir a mesma velocidade 
de retomada do inves-
timento observa-
da em outros 
momentos 

de recuperação. “Em outras ocasi-
ões, foi só virar a chave da economia 
que o investimento acelerou”, diz, 
citando o pós-crise 2008/09. “Em 
2009, a FBCF caiu 2,1% no acumu-
lado de quatro trimestres, quando a 
economia retraiu apenas 0,1%. No 
ano seguinte, entretanto, saltou para 
18%. Todo mundo falou nessa épo-
ca sobre o crescimento puxado pelo 
consumo, mas o investimento tam-
bém ajudou.”

A estimativa da FGV/IBRE é que 
a FBCF feche 2017 ainda em terreno 
negativo, com recuo de 0,9%. “Como 
temos dúvida se o PIB potencial do 
Brasil aumentou, se entraremos numa 
trajetória virtuosa, é natural um certo 
cuidado na tomada da decisão”, diz 
Silvia Matos, coordenadora técnica 
do Boletim Macro IBRE. Ela diz que 

Do terceiro trimestre de 

2013 até o primeiro de 

2017, a Formação Bruta 

de Capital Fixo (FBCF) 

recuou 30% no Brasil, 

bem acima da queda  

da atividade
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esse resultado será puxado principal-
mente pelo setor da construção, que 
representa mais da metade da FBCF e 
ainda deverá registrar forte contração, 
de 2,3%, para um crescimento posi-
tivo em máquinas e equipamentos, 
de 4,2%, que ainda não compensará 
o peso da construção. “Ainda assim, 
parte de uma queda interanual do in-
vestimento de 15%, cuja reversão para 
o positivo deverá acontecer somente a 
partir do segundo semestre.” 

Ana Maria Castelo, coordenadora 
de projetos da Construção da FGV/
IBRE, lembra que em 2016 a capacida-
de instalada do setor chegou ao nível 
mais baixo da série histórica, iniciada 
em 2013. Sinal corroborado pelo In-
dicador de Atividade das Empresas de 
Construção (Inacc), que no ano pas-
sado encolheu 18%. “Esse indicador 
é construído a partir de uma série de 
dados, de emprego, produção de bens 
de capital, de insumos da construção, 
e grau de utilização dos insumos. É 

uma situação catastrófica”, diz Ana. 
Para 2017, entretanto, a pesquisado-
ra prevê uma evolução mais positiva 
que a prevista oficialmente pelo IBRE, 
com o PIB da construção emplacando 
um crescimento de 0,5%. “Em nossos 
modelos, incluímos algumas variáveis 

como contratações do Minha Casa 
Minha Vida, a retomada de obras de 
infraestrutura que já estavam em an-
damento e tinham sido paralisadas, e 
uma retomada lenta de obras das fa-
mílias”, diz. 

Máquinas à frente
Antes de chegar na construção, o 
caminho natural do investimento é 
atender à retomada da demanda por 
bens de capital. Na Associação Bra-
sileira de Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq), as estima-
tivas para este ano, entretanto, são 
moderadas. “Não esperamos um 
crescimento real. Talvez, um cresci-
mento nominal de até 5%, caso se 
confirme uma forte redução de ju-
ros e um avanço na área de conces-
sões”, diz Mario Bernardini, diretor 
de Competitividade da Abimaq. No 
primeiro bimestre, o setor registrou 
queda em relação ao mesmo perío-

Fonte: FGV/IBRE.
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do de 2016, “com forte retração na 
importação, o que é mau sinal, uma 
queda menor na exportação, e um 
pequeno crescimento em âmbito do-
méstico”, afirma Bernardini, desta-
cando, entretanto, que nesse último 
caso se trata de um mercado que re-
presenta 40% do que era em 2013. 

Segundo o executivo, ainda não há 
indicações claras de quais segmentos 
poderiam puxar uma recuperação. 
“Este ano, o único setor que sabemos 
que crescerá é o de máquinas agrícolas, 
que no ano passado já registrou ex-
pansão de 15% sobre o ano anterior. 
É um resultado muito bom, se levar-
mos em conta que o faturamento dos 
sócios da Abimaq como um todo caiu 
20%”, diz, apontando uma estimativa 
de crescimento de 10% para este ano 
nesse segmento. “Mas não esqueça que 
o agrícola representa cerca de 12% do 
setor como um todo, e não resolveria 
sozinho o nosso problema.”

Preocupação ainda maior apresen-
ta o setor siderúrgico, que tem 80% da 
atividade concentrada em atender aos 
segmentos de construção, máquinas 
e equipamentos e automotivo, todos 
com alto nível de ociosidade. “Ainda 
que o governo esteja caminhando na 
direção certa, e tenha sinalizado que 
iniciamos retomada de crescimento, a 
visão da indústria de transformação 
ainda não é essa”, diz Marco Polo de 
Mello Lopes, presidente executivo do 
Instituto Aço.  Segundo o instituto, en-
tre 2013 e 2016 as perdas acumuladas 
entre produção, vendas e consumo 
aparente do setor foram de, respecti-
vamente, 8,5%, 32,2% e 35%. “Para 
se ter uma ideia, de 15 altos-fornos 
que existem instalados no Brasil, cin-
co estão paralisados. Hoje, nosso foco 
não é investimento, mas fazer com que 
a situação não se agrave”, diz.

Para boa parte do setor industrial, 
o planejamento de investimentos no-
vos se torna ainda mais opaco devido 
ao momento de revisão de políticas 
de incentivo à produção, como o fim 
da desoneração da folha de paga-
mento, com a qual o governo federal 
pretende ampliar a arrecadação em 
R$ 8 bilhões para reduzir o déficit 
orçamentário. “Também temos que 
levar em conta que estamos falando 
de empresas ainda endividadas, com 

dificuldade de tomar novos emprés-
timos, quando os bancos estão cau-
telosos em reduzir a inadimplência”, 
diz Silvia, que acrescenta entre esses 
fatores de adaptação o atual mo-
mento de reconfiguração das polí-
ticas operacionais do BNDES e seu 
impacto no mercado de crédito.  

“Hoje ainda consideramos o crédi-
to caro. Um crédito Finame, por exem-
plo, que atende pequenas empresas na 
aquisição de bens de capital, acaba 

Tipo de influência sobre as decisões de investimento 
produtivo no ano corrente (em %)

26,2
31,6

10,9
3,9 7,7

16,3

57,3

12,6

71,0

80,8

53,4

39,5

Demanda
interna

Demanda
externa

Ambiente
macroeconômico

Ambiente
político

Condições de
crédito

Situação
econômica

externa

2016 Positiva 2016 Negativa

52,3

39,9

28,0

17,5 19,2
16,5

23,2

8,9

49,8

54,8

34,8

18,0

Demanda
interna

Demanda
externa

Ambiente
macroeconômico

Ambiente
político

Condições de
crédito

Situação
econômica

externa

2017 Positiva 2017 Negativa
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pectativa que o cenário para 2018 seja 
de crescimento razoável.” 

Para o Instituto Aço, as duas 
principais fontes de preocupação 
são as regras que regem o conteúdo 
local e a promoção de exportações. 
No caso do conteúdo local para o se-
tor de petróleo, Lopes defende que, 
dentro do novo percentual definido, 
sejam estipuladas parcelas específi-
cas para bens e para serviços. “Da 

forma como está, corremos o risco 
de que os serviços abocanhem uma 
fatia maior, e isso nos comprometa 
ainda mais”, diz. Quanto às expor-
tações, a reivindicação é por um au-
mento da alíquota do Reintegra, de 
crédito tributário para a exportação, 
de 2% para 5% para o setor side-
rúrgico. “Com a capacidade ociosa 
que temos, se voltarmos a exportar 
melhoramos o nível de ocupação 
até o momento de retomada da de-
manda interna, que estimamos para 
a partir de 2019”, diz Lopes. Mes-
mo sem sinais positivos da demanda 
global, o executivo defende que há 
potencial de aumento das vendas ex-
ternas para o aço brasileiro. “É certo 
que no mundo hoje há um excedente 
de 800 milhões de toneladas de aço. 
Mas em 2015, não reduzimos mais 
a produção graças a um aumento de 
44% das exportações em volume, e 
retração de 3% em dólar”, diz. “O 
mercado internacional está uma 
loucura, mas com competitividade 
temos espaço. E aí me refiro a com-
pensar essa média de 6% a 7% de 
resíduo tributário que temos na ex-
portação, sem contar o custo finan-
ceiro do dinheiro”, afirma.  

Atalhos para a virada
Braulio Borges, pesquisador associa-
do da FGV/IBRE, sugere que uma 
das possibilidades de resposta mais 
rápida à recuperação do investimen-
to poderá estar em segmentos que 
não registram aumento de ociosi-
dade. “Se compararmos o Nível de 
Utilização da Capacidade Instalada 
(Nuci) de fevereiro em relação à mé-
dia dos últimos 15 anos, veremos que 
há setores com uma variação muito 
forte, que dificilmente embarcarão 

Entre 2013 e 2016 as 

perdas entre produção, 

vendas e consumo 

aparente do setor 

siderúrgico foram, 

respectivamente, 8,5%, 

32,2% e 35%

Evolução da formação bruta de capital  
nas contas nacionais

Fonte: IBGE.
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custando 15% ao ano – pois são 7,5% 
da TJLP, mais 2,1% de spread, 0,3% 
de IOF e outros 5 pontos percentuais 
do banco repassador – quando a in-
flação está apontando os 4%”, diz 
Bernardini. Mas, para a Abimaq, o 
problema maior é o endividamento. 
“Levantamento feito pela associação 
junto ao Serasa, por exemplo, apon-
tou que 75% dos CNPJs do setor têm 
algum problema, o que os impede de 
buscar financiamentos oficiais”, diz. 
A Abimaq defende a promoção de um 
Refis “amplo, geral e irrestrito” para 
o setor – alternativa que até dezembro 
foi evitada pelo governo Temer, por 
pressão da Receita frente à crise fiscal. 
“Se fizermos um Refis bem-feito – o 
que nunca aconteceu – não será preci-
so repeti-lo a cada dois anos. E a re-
programação de pagamentos no mar-
co de 15, 20 anos precisa prever o 
risco de crises e um waiver para esses 
casos”, diz. “Essas medidas são im-
portantes para nosso setor e para nos-
sos clientes que estão na mesma situa-

ção. Organizar minimamente 
uma travessia no ano 

de 2017 com a ex-
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numa nova onda de investimentos 
nos próximos anos”, afirma, citando 
o caso da indústria automotiva cujo 
Nuci de fevereiro apresentava queda 
de 18 pontos percentuais em relação 
à média de 2001 a 2016. 

Por problemas de agenda, o pre-
sidente da Anfavea, Antonio Me-
gale, não respondeu à Conjuntura 
Econômica. Em declarações à mí-
dia, entretanto, Megale tem ressal-
tado a parte cheia do copo, indican-
do, por exemplo, o anúncio da Man 
Latin América de investimentos de 
R$ 1,5 bilhão no Brasil até 2021, 
focando a demanda de longo prazo. 
Do lado meio vazio, há o exemplo 
da fábrica da Honda em Itirapi-
na, interior de São Paulo, que teve 
o início de suas operações adiado 
em outubro de 2015, e desde então 
não indicou nova previsão de inau-
guração. Por meio de sua assesso-
ria de imprensa, a Honda afirmou 
que “em um momento de recessão, 
a estratégia da empresa foi manter 
o volume de produção ajustado à 
real demanda – suprida pela fábrica 
de Sumaré (SP) –, visando preser-
var o valor de revenda dos veículos 
da marca”. Em 2016 as vendas da 
Honda registraram decréscimo de 
20,1% em unidades. 

Na ponta oposta dessa lista de 
desempenho do Nuci está o setor de 
informática e eletrônicos, que em fe-
vereiro apresentava um aumento de 
3,4 pontos percentuais na capacida-
de instalada em relação à média dos 
últimos 15 anos. Humberto Barba-
to, presidente da Associação Brasi-
leira da Indústria Elétrica e Eletrô-
nica (Abinee), atribui esse resultado 
a fatores tanto negativos quanto po-
sitivos. “Nesse período mais agudo 
de crise, houve readequações em es-

truturas fabris e ajustes para a nova 
realidade de baixa demanda”, diz, 
e redução de capacidade instalada 
consequentemente reduz o grau de 
ociosidade. “Ao mesmo tempo, as 
empresas voltadas ao segmento de 
TICs (Tecnologia da Informação e 
Comunicação), que fabricam celu-
lares, computadores entre outros, 
mantêm a sua produção e continu-
am lançando novos produtos acom-
panhando a tendência tecnológica 
mundial”, diz. 

Apesar do resultado acima da 
média na comparação sugerida, Bar-
bato indica que o atual resultado 
está abaixo do período pré-recessão, 
quando o Nuci do setor chegou a 
82%. “Em 2016, tivemos queda 
nominal de 15% no faturamento, e 
uma retração de 30% na produção 
física, e redução de 20% no número 

de empregados”, afirma. As estimati-
vas da Abinee são de que em 2017 o 
investimento fique em 2% do fatura-
mento, que deve atingir R$ 133,1 bi-
lhões. Maior do que em 2016, quan-
do fechou em 1,8% do faturamento, 
mas abaixo da média histórica, de 
3%. “A previsibilidade da economia 
é fator essencial para a decisão dos 
investimentos. Para isso se concreti-
zar, é essencial que o governo imple-
mente as reformas necessárias para a 
recuperação da economia de forma 
sustentada e que dê um horizonte de 
longo prazo às empresas, além de se-
gurança jurídica, que possibilitam o 
retorno dos recursos despendidos”, 
completa Barbato. 

Outro atalho indicado por Bor-
ges, da FGV/IBRE, para identificar 
os melhores potenciais de recupe-
ração é observar os setores menos 

Utilização da capacidade na construção em 2016

64,7 66,2

57,2
61,4 62,5

54,1

65,1 66,7

57,4

Nuci Nuci mão de obra Nuci máquinas e equipamentos

Construção Edificações Infraestrutura

Fonte: FGV/IBRE.
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dependentes de condições de crédi-
to e confiança, como de alimentos. 
Denis Ribeiro, diretor do Departa-
mento Econômico da Associação 
Brasileira das Indústrias de Ali-
mentação (Abia), estima que este 
ano o PIB do setor poderá crescer 
1%, quando somados alimentos e 
bebidas, alcançando o patamar de 
2014. “No acumulado de 12 me-
ses, fechamos 2016 com retração de 
0,9%, resultado significativamente 
melhor do que os 12 meses encer-
rados em junho, quando a retração 
era de 3,6%”, diz Ribeiro.

O economista reconhece a maior 
facilidade do setor em sair de cri-
ses, bem como a tendência de ser 
o último a entrar nelas. Ele diz que 
a estimativa de investimento para 
este ano é de 3,4% do faturamen-
to, dos quais 64% em capital fixo 
e o restante dividido entre pesqui-
sa e desenvolvimento e ações de 
marketing e distribuição. “É um 

percentual importante, mas abai-
xo do registrado na saída da crise 
de 2008/09, quando foi de 4,2%”, 
compara. Ribeiro confia na capa-
cidade do setor de atrair investi-
mento estrangeiro. “Ainda há dis-
ponibilidade de capital no mundo, 
e somos um grande mercado con-
sumidor”, diz, indicando que, mes-
mo em meio à crise, mas também 
ao barateamento de ativos, no ano 
passado as fusões e aquisições do 
setor somaram R$ 11,6 bilhões. 
“No frigir dos ovos, sabemos que 
o Brasil passou por uma curva de 
inflexão e está na direção da reto-
mada, só dependendo do andar da 
carruagem da crise política”, diz. 

A força da infra 
Enquanto essa retomada ainda se 
consolida, a aposta mais contun-
dente está na infraestrutura brasilei-
ra – esta, sim, com baixíssimo nível 

de capacidade ociosa. “Basta olhar 
os jornais para verificar: supersafra 
de grãos com dificuldades para ser 
escoada; questionamentos se nossa 
geração de eletricidade é capaz de 
suportar uma retomada da econo-
mia; bem como o setor de telecom, 
em que a oferta de banda larga cria 
a própria demanda”, enumera Bor-
ges, lembrando que, no setor como 
um todo, a regra deveria ser a oferta 
antecipar-se à demanda. 

Borges defende que a infra, em 
termos de resultado em investimen-
to, está muito à frente das exporta-
ções. “Quando o comércio global 
crescia três vezes o PIB mundial, ti-
nha espaço para todos os emergen-
tes crescerem. Mas o Brasil perdeu o 
bonde para criar uma estratégia de 
desenvolvimento econômico do tipo 
export lead”, diz, lembrando que o 
intercâmbio comercial hoje cresce 
abaixo do PIB, e ainda sofre riscos 
de desglobalização refletidos no Bre-

Aprovações do BNDES por setor
Acumulado últimos 12 meses – R$ milhões constantes de fev/2017
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xit e na política do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump.

Nelson Marconi, da FGV/EESP, 
atenua a defesa de Borges indicando 
que, tal qual apregoa o Instituto Aço, 
é um canal efetivo para amenizar a 
capacidade ociosa e não pode ser des-
cartado. “A demanda externa não está 
alta, mas se pode capturar mercados 
de concorrentes. Com o câmbio do 
jeito que está, em nível e volatilida-
de, entretanto, realmente fica difícil”, 
diz. Bernardini, da Abimaq defende 
uma política para o câmbio que res-
guarde esse potencial. “A prática do 
Banco Central de continuar a rolar 
swaps no momento em que o câmbio 
continua derretendo é sacanagem ao 
setor produtivo”, reclama, defenden-
do a sustentação do câmbio em níveis 

competitivos para a indústria expor-
tadora. “Podemos aproveitar que a 
inflação está despencando, e ao invés 
de revisar a meta para 3,5% pararia 
em 4,5% com câmbio sustentado em 
um nível um pouco melhor. Dessa for-
ma, se resolveriam dois problemas: a 
meta da inflação e a exportação”, 
diz, condenando a tese de que câm-
bio baixo favorece os investimentos. 
“O fato de uma máquina importada 
estar mais barata ajuda numa decisão 
de investimento, mas não a define. O 
que define é a expectativa de retorno 
comparada com o custo de oportuni-
dade, a taxa de juros. Afinal, se um 
bem de capital importado fica mais 
barato, o bem final também ficará”, 
completa o economista da EESP.

Marconi concorda, entretanto, 

que o setor de infraestrutura é a apos-
ta potencialmente mais forte para o 
momento. O que não significa, entre-
tanto, que seja simples. “Temos que 
depender das concessões, inclusive 
por restrições fiscais do governo. E, 
sendo via setor privado, é preciso re-
solver questões regulatórias”, diz. A 
mais grave, concordam os economis-
tas, está na resolução dos acordos de 
leniência, para que as empresas envol-
vidas na Operação Lava Jato possam 

Fonte: DCEE/Abimaq, Bacen e Secex. Elaboração: DCEE/Abimaq.
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reestruturar suas operações e voltar 
ao mercado. “Nossos órgãos de con-
trole não estão ajudando nisso. Cade, 
Ministério Público, Tribunal de Con-
tas, AGU e Judiciário não têm con-
seguido coordenar essa questão para 
que se resolva logo”, diz Marconi. 

Bernardini, da Abimaq, destaca 
como positiva a entrada de operado-
ras estrangeiras no leilão dos aeropor-
tos, e considera que uma formatação 
de concessões em lotes menores pode-
ria ser positiva para que companhias 
nacionais com menos capitalização 
possam se associar a estrangeiras e 
entrem nesse negócio. “De qualquer 
forma, temos que resolver essa ques-
tão. Parto do pressuposto que uma 
empresa é amoral, é uma entidade 
gerida que não pode ser punida pela 
ação de seus dirigentes. O resultado 
foi que destruímos 300 mil empregos 
e não ganhamos nada”, diz. 

Manoel Pires, pesquisador associa-
do da FGV/IBRE, destaca que a demo-
ra por definições faz com que alguns 
projetos importantes corram o risco 
de serem devolvidos, e a incerteza 
gerada por esses problemas pode re-
duzir o potencial de investimento dos 
planos que têm sido anunciados nos 
últimos anos. Ele defende a retomada 
do debate de propostas que organizem 
e melhorem a governança do proces-
so de leniência, citando uma dessas 
iniciativas, a MP 703/2015, que teve 
seu prazo de tramitação encerrado no 
ano passado. “Aprendemos, nos úl-
timos anos, que o sucesso dos leilões 
não significa a concretização de inves-
timento”, recorda. Algo temerário se 
olharmos à frente o potencial de in-
vestimentos de R$ 45 bilhões – sendo 
38% novos projetos – que o Programa 
de Parceria de Investimentos (PPI) do 
governo pode representar.     

Utilização da capacidade instalada na indústria  
do aço no Brasil e no mundo
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Ociosidade pressiona expansão de investimentos 
NUCI industrial (em % do total)

Média 
2001-2016

Fev/2017 
(dessaz.)

Dif. fev/17 vs. média 
histórica (p.p.)

Maiores quedas

Informática e 
eletrônicos

77,7 81,1 3,4

Celulose e papel 90,1 90,9 0,8

Alimentos 78,7 78,4 -0,3

Têxtil 83,8 81,2 -2,6

Vestuário 88,1 85,2 -2,9

Química 80,4 77,2 -3,2

Menores quedas

Veículos automotores 80,3 62,3 -18,0

Material de 
transporte

84,3 68,0 -16,3

Máquinas e 
equipamentos

78,6 66,4 -12,2

Metalúrgica 86,2 74,2 -12,0

Produtos de metal 76,7 66,3 -10,4

Fonte: Braulio Borges com dados do Nuci .
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Abertura no mercado de 
financiamento de longo prazo de 

projetos de infraestrutura
Joisa Dutra

Diretora da FGV/CERI

Edson Gonçalves

Pesquisador da FGV/CERI

Antonio Barbalho

Practice Manager, World Bank

O insuficiente volume de investi-
mentos em infraestrutura no Brasil 
continua a ser um dos grandes de-
safios à retomada do crescimento 
no país. De acordo com dados da 
Associação Brasileira da Infraestru-
tura e Indústrias de Base (Abdib), os 
investimentos nos setores de ener-
gia elétrica, transportes, saneamen-
to e telecomunicações totalizaram  
R$ 106 bilhões em 2016, frente a 
R$ 161 bilhões em 2014, o maior 
valor verificado até então. Esse pa-
tamar corresponde a 1,61% do PIB, 
volume consideravelmente inferior 
ao necessário para meramente com-
pensar a desvalorização do capital 
fixo e preservar condições de pres-
tação de serviços. 

A experiência recente no Brasil no 
tocante a investimentos em infraes-
trutura é calcada no acesso a fundos 
públicos na modalidade de financia-
mento corporativo. Além do já evi-
denciado e documentado crowding-
out de capitais privados, esse modelo 
tem um aspecto negativo menos visí-
vel: a avaliação e mitigação de riscos 
é pouco rigorosa relativamente a ou-
tras economias, na crença de socorro 
ou renegociação no caso de eventos 
imprevistos e desfavoráveis.

Atualmente, no contexto da grave 
situação fiscal que caracteriza a traje-
tória recente do país, o aumento dos 
investimentos em infraestrutura de-
pende da atração de capitais privados 
– domésticos e estrangeiros. Uma das 
formas de reverter esse quadro é fazer 
uso de estruturas de financiamento 
de tipo limited recourse – ou project 

finance, o que requer melhoria na 
arquitetura institucional e do merca-
do (estruturas de seguros, garantias, 
mecanismos de integridade, adminis-
tração socioambiental e disciplina na 
alocação dos riscos subjacentes). 

Entre os riscos identificados no 
financiamento de projetos de infra-
estrutura, o risco cambial é um dos 
principais entraves ao acesso a finan-
ciamento por meio de capitais exter-
nos. E essa preocupação se estende 
para além da fase de financial closu-
re e construção/implantação de um 
ativo, abrangendo também o perío-
do de operação da infraestrutura até 
sua desmobilização; i.e., décadas. 

Risco cambial em leilões 
Considerado o primeiro grande tes-
te do governo Temer, mais recente-
mente, no dia 16 de março último, 
o governo celebrou o resultado do 
leilão de quatro aeroportos – Porto 
Alegre, Florianópolis, Salvador e For-
taleza, com valor total da outorga de  
R$ 3,72 bilhões. Foi extremamente po-
sitivo perceber a capacidade de atrair 
operadores internacionais experientes 
– Vinci Airports, Zurich Airport Inter-
national AG e Fraport AG Frankfurt 
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Airport Services, em contraposição ao 
modelo anterior, no qual se sagraram 
vencedores consórcios compostos por 
empreiteiras e/ou partes relacionadas. 

Soluções de mercado
Uma das inovações do leilão foi a in-
trodução de um mecanismo de miti-
gação de risco cambial, com adesão 
facultativa. Por meio dele, variações 
na taxa de câmbio no período de um 
ano que excedam um componente 
de referência (variação na taxa de 
inflação e componente de risco país) 
podem ser compensadas por meio de 
redução no valor a ser recolhido a tí-
tulo de outorga. Essa compensação, 
contudo, é limitada a 10% se hou-
ver uma apreciação anual da taxa de 
câmbio superior à referência estabe-
lecida; e 100% se a variação cambial 
for igual ou superior ao valor da 
outorga. Eventuais excessos acumu-
lados são compensados no ano se-
guinte. O Fundo Nacional de Avia-
ção Civil (FNAC) é um componente 
importante desse processo: para ele 
se destinam os valores arrecadados a 
título de outorga, o que faz com que 
funcione como uma de facto backs-
top guarantee. 

O “custo” desse hedge pode ser 
avaliado como uma combinação de 

duas opções que estariam sendo ofe-
recidas pelo governo: uma opção de 
Margrabe, em que um ativo é trocado 
por outro (neste caso a variação cam-
bial pelo valor pago pela outorga); e 
uma cash-or-nothing, em situações de 
variação cambial extrema. Na práti-
ca, significa dizer que o governo fede-
ral criou de fato um derivatives box 
como mecanismo para lidar com o 
risco cambial. Além disso, o governo 
resolveu assumir na sua totalidade o 
risco de variação cambial.1

Essa forma de análise permite 
comparar o instrumento ofertado 
pelo governo com um caso em que 

a mitigação faz uso de derivativos fi-
nanceiros já disponíveis no mercado. 
Nesse cenário, seria possível redu-
zir significativamente os valores de 
compensação ao concessionário ou 
a contribuição para o FNAC além 
do valor de referência por meio da 
introdução de um zero-cost collar2  
e de um swap cambial. A tabela 2 
reporta os resultados para o meca-
nismo proposto pelo governo. 

A introdução de soluções já dispo-
níveis no mercado financeiro poderia 
levar a resultados ainda melhores. 
Nesse caso, para os valores conside-
rados no exemplo apresentado pelo 
governo, é possível alcançar redução 
expressiva nos custos. O emprego de 
derivativos financeiros cambiais é 
um caminho seguro para a introdu-
ção de tecnologia já conhecida por 
investidores e bancos estrangeiros. 

O novo desafio do governo 
O mérito da solução do governo é 
combinar dois componentes funda-
mentais: a introdução de um me-
canismo para lidar com risco cam-
bial (derivatives box) e o uso de 
 cashflows do FNAC como colateral, 
de facto uma garantia financeira. A 
pergunta relevante que se coloca é 
em que medida essas propostas po-

Atualmente, no contexto 

da grave situação fiscal 

que caracteriza a trajetória 

recente do país, o aumento 

dos investimentos em 

infraestrutura depende da 

atração de capitais privados 

Resultados do leilão de concessões aeroportuárias – março de 2017

Aeroporto Empresa vencedora
Lance aceito 

(R$)
Lance mínimo 

(R$)
Número de 

concorrentes
Número total 

de lances

Fortaleza
Fraport AG Frankfurt Airport 

Services
425.000.000,00 360 milhões 2 6

Salvador Vinci Airports 660.943.107,00 310 milhões 1 1

Florianópolis Zurich International Airport AG 83.333.333,33 53 milhões 2 11

Porto Alegre
Fraport AG Frankfurt Airport 

Services
290.512.229,00 31 milhões 2 8
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dem ser replicadas e/ou estendidas a 
outros setores. Nesse sentido, é im-
portante identificar fundos e recur-
sos que poderiam ser usados como 
garantias, a exemplo da experiência 
com o FNAC. O setor de energia 
(eletricidade e gás) pode se tornar 
um candidato natural ao tipo de me-
canismo proposto seguido de trans-
porte e saneamento. 

O risco cambial 
Os resultados da privatização da 
CELG-D; dos leilões de transmis-
são de eletricidade, em dezembro 
de 2016, e dos leilões de aeroportos 
de março de 2017 são evidências de 
que o país vive um momento decisi-
vo em sua trajetória. Nesse contex-
to, decisões devem ser tomadas logo 
para viabilizar a atração de capital 
externo para o financiamento em 
infraestrutura em prazos longos e 
em condições competitivas. Os in-
vestidores são claros com relação às 

condições para viabilizar esse fluxo: 
alocação adequada e mecanismos 
de mitigação de riscos. 

A proposta recente para gerencia-
mento de risco cambial é bem-vinda, 
mas apenas um passo nessa direção. 
A análise aqui apresentada mostra 
como é possível investigar seus custos 

O governo criou de fato 

um derivatives box como 

mecanismo para lidar com 

o risco cambial. Além disso, 

o governo resolveu assumir 

na sua totalidade o risco de 

variação cambial

e sustentabilidade, bem como o de 
instrumentos alternativos para geren-
ciar riscos, inclusive fazendo uso de 
opções já negociadas no mercado. 

Processos adequados de identifi-
cação-avaliação-mitigação de riscos, 
aliados a um escrutínio cuidadoso de 
projetos em todas as suas fases e di-
mensões, são condições mínimas para 
que o capital estrangeiro participe no 
investimento em infraestrutura. Refe-
ridas práticas contribuem para a aber-
tura do mercado de financiamento de 
longo prazo, promovendo competiti-
vidade e crescimento no Brasil. 

1Uma preocupação importante é com uma 
eventual exaustão dos recursos destinados ao 
FNAC, na ocorrência de flutuação cambial ad-
versa e de grande magnitude; num cenário de 
alta demanda por projetos, poderia também 
esgotar os recursos disponíveis.

2O zero-cost é uma estrutura que combina duas 
opções de maneira que o custo total é zero e os 
fluxos de caixa ficam limitados a um valor su-
perior e um valor inferior, que correspondem 
aos strikes (preços de exercício) das opções.

Nota: Rolling zero-cost collar – os limites K
1
 e K

2
 são obtidos a cada horizonte de um ano e de modo que a combinação custe “zero”. Desse modo, o efeito de variações cambiais 

extremas fica limitado pelo instrumento. 

A proposta do governo
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Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro

O desemprego e a resistência 
da inflação de serviços

No começo de outubro de 2016, José Márcio Camargo, econo-
mista-chefe da Opus Gestão de Recursos e professor da Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), pediu 
que houvesse um pouco de paciência com a taxa de juros bá-
sica, naquele momento em estratosféricos 14,25% desde julho 
de 2015: que a inflação dos serviços, segmento do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais resistente 
ao remédio indigesto da política monetária, iria ceder nos meses 
seguintes, abrindo espaço para uma queda mais consistente do 
índice geral, e da Selic como consequência.

De fato, a inflação dos serviços acumulada em 12 meses caiu 
de 8,1% em fevereiro de 2016 para 6,1% em fevereiro deste 
ano, se aproximando dos 5,2% de fevereiro de 2007, segundo 
dados da economista Sílvia Matos, coordenadora técnica do 
Boletim Macro da FGV/IBRE. Em fevereiro de 2007 o IPCA 
rodava a 2,91% ao ano, contra 10,84% em fevereiro do ano 
passado e 4,76% no segundo mês deste ano.

Coincidentemente, no dia 19 do mesmo outubro em que 
Camargo fez sua previsão, o Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central (BC) reduziu pela primeira vez 
a Selic após 15 meses, desde julho de 2015, estacionada no 
topo de uma curva ascendente que começou a se formar no 
dia 14 de abril de 2013, quando o Copom elevou a taxa de 
7,25% para 7,50%. Em outubro de 2016 a redução foi tam-
bém de 0,25 ponto percentual, para 14%.

As comemorações do IPCA de 4,76% nos 12 meses encer-
rados em fevereiro deste ano tiveram como pano de fundo pelo 
menos duas consequências trágicas do esforço feito pela auto-
ridade monetária no período, ainda que com o objetivo decla-
rado de evitar o mal maior do descontrole dos preços. O país 
mergulhou em uma recessão sem precedentes, acumulando em 
2015 e 2016 uma queda de 7,43% no Produto Interno Bruto 
(PIB) medido pelo IBGE, uma tragédia que não se pode ainda 
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Fonte: FGV/IBRE com dados do IBGE.

Queda da renda ficou longe do aumento do desemprego
Taxa de desemprego e renda real

viços ao tratamento monetário? Não 
é uma unanimidade, mas Camargo, 
Silvia Matos, coordenadora técnica 
do Boletim Macro IBRE, Fernando 
de Holanda Barbosa Filho, pesqui-
sador da FGV/IBRE e outros estu-
diosos afinados com o pensamento 
econômico clássico veem no episó-
dio uma manifestação clara da infle-
xibilidade da legislação trabalhista 
brasileira ao não oferecer alternativa 

juridicamente confortável para que, 
em situações de crise de demanda, a 
empresa possa reduzir de forma ne-
gociada os salários nominais.

Sem alternativa diante da queda 
nas vendas e na receita, o empresário 
apela para o ajuste via demissões que 
lhe permitirá, se a carga de trabalho 
assim o exigir, contratar outros profis-
sionais a um custo menor em um mer-
cado largamente ofertado sem o risco 
de tropeçar na legislação trabalhista.

O fenômeno é particularmente 
presente no setor de serviços, des-
taca Camargo, da PUC, porque 
eles representam a maior parte da 
cesta de consumo dos brasileiros e 
não têm alternativa de terem seus 
preços regulados via recurso ao 
mercado externo. Escolas, saúde, 
restaurantes, cinema e academias 
de ginástica são ofertados e con-
sumidos no mesmo local. Daí ser 
mais difícil e demorado fazer com 
que seus preços se adaptem às cir-
cunstâncias, ou seja, à lei da ofer-
ta e da demanda que se faz muito 
mais facilmente valer entre os pro-
dutos agrícolas e industriais.

afirmar com total convicção que ficou 
para trás. E a taxa de desemprego sal-
tou de civilizados 6,5% em dezembro 
de 2014 para catastróficos 12,6% em 
janeiro deste ano, consubstanciada em 
12,9 milhões de pessoas que queriam 
trabalhar e não encontravam vagas.

Camargo admite que a escalada do 
desemprego pode ainda não ter chega-
do ao fim, apesar de o Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho 
ter apresentado em fevereiro um salto 
positivo de 35.612 empregos formais 
após 22 meses consecutivos no verme-
lho, só esperando algum sinal de rever-
são nos números do segundo trimestre 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 
que deverão ser divulgados pelo IBGE 
a partir de maio. O Caged de feverei-
ro, que mereceu uma inédita divulga-
ção do próprio presidente da Repú-
blica, Michel Temer, foi alavancado 
justamente pelo saldo de 50.613 vagas 
do setor de serviços, cujo peso no PIB 
brasileiro já alcança 73%.

Qual o fenômeno por trás de ta-
manha resistência dos preços dos ser-
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“Você resolve na quantidade, ou 
troca o salário de demissão, mais 
alto, pelo de admissão, mais bara-
to”, explica Camargo, ressaltando 
que se trata de um processo lento e 
demorado, daí porque seus modelos 
de acompanhamento da relação en-
tre a Selic e o mercado de trabalho 
vinham, segundo ele, apontando já 
no começo de 2016 que, para trazer 
a inflação para a casa dos 4% ao 
ano, o desemprego chegaria a 13% 
ou 14% com a Selic mantida em pa-
tamar elevado antes de começar o 
processo de redução. 

O professor da PUC-Rio avalia 
que em um primeiro momento, com 
a redução da Selic já em curso, a re-
lação entre salário e desemprego vai 
estabilizar, ou seja, a progressiva re-
tomada da atividade estimulada pelo 
menor custo do dinheiro exigirá me-
nos cortes para compatibilizar os gas-
tos em pessoal com a produção. Em 
um momento posterior, que ele esti-
ma ser a partir do terceiro trimestre 
deste ano, a taxa começaria a cair.

De acordo com Camargo, todo esse 
comportamento do mercado de traba-
lho está diretamente ligado à legisla-

ção trabalhista do país, aglutinada na 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Como está hoje configurada, 
a legislação trabalhista não permite 
redução do salário nominal, a não ser 
pela rota do acordo coletivo.

Não havendo esse acordo, o tra-
balhador recorre unilateralmente à 
Justiça do Trabalho que, tradicional-
mente, concede reajustes com base 
na inflação passada, o que, com a 
inflação presente em queda por pres-
são da taxa de juros, gera aumento 
real de salários para aqueles que não 
perderam seus empregos.

E, sabendo disso, as empresas aca-
bam fazendo acordos em bases seme-
lhantes, evitando endurecer demais 
porque sabem que se assim fizerem o 
trabalhador vai recorrer à Justiça do 
Trabalho e ganhar o que deseja. Uma 
forma de resolver esse problema, su-
gere Camargo, seria estabelecer que o 
recurso ao Judiciário só pode aconte-
cer em comum acordo das duas par-
tes, estimulando a busca exaustiva de 
uma solução negociada.

Na crise atual, com a queda da in-
flação dos serviços finalmente dando 
sua contribuição para a queda geral 
dos preços, à custa dos sacrifícios já 

População 
ocupada (mil)

Variação 
anual (%)

População 
desocupada (mil)

Variação 
(%)

2012 89.497 – 7.110 –

2013 90.764 1,4 6.969 -1,8

2014 92.112 1,5 6.747 -3,2

2015 92.142 0,0 8.585 27,3

2016 90.304 -1,9 11.760 37,0

Fonte: IBGE/Pnad Contínua.

Ocupação estabiliza, desocupação dispara
Evolução do número de ocupados e de desocupados com  

14 anos ou mais e variação anual

Fonte: IBGE.

Inflação dos serviços mostra mais resistência que a geral
Variação do IPCA geral e dos serviços acumulada em 12 meses, mês a mês
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apontados, o economista da Opus 
Gestão de Recursos concorda com 
aqueles que consideram que a Se-
lic real (descontada a inflação) está 
muito alta e com “espaço substan-
cial para redução”.

O problema, segundo sua avalia-
ção, é saber se o BC produzirá uma 
queda aguda da Selic, undershooting 
na linguagem dos economistas, ou se 
vai parar o ciclo de baixa no momen-
to em que ela seja suficiente para que 
o país tenha uma taxa de juros real 
neutra, ou seja, que não pressione a 
inflação e nem outras variáveis ma-
croeconômicas, como a taxa de câm-
bio. Neste ponto, Camargo atenta 
para outra perplexidade da gestão 
macroeconômica brasileira: “Qual é 
essa taxa de juros neutra?”.

Salário mínimo e benefícios
Os economistas Sílvia Matos e Bruno 
Ottoni, pesquisador da FGV/IBRE, 
garimpam novos detalhes dentro de 
um raciocínio que não diverge do 
ponto de vista levantado por Camar-

go. Em primeiro lugar, a constatação 
de que grande parte dos serviços 
está relacionada com segmentos da 
economia intimamente relaciona-
dos com a política de salário míni-
mo. Entre eles estão os chamados 
serviços intensivos em mão de obra 
(Simo), como trabalho doméstico, 
serviços de limpeza e outros.

Uma decomposição dos itens que 
formam a inflação de serviços feita 
por eles, comparando a taxa registra-
da nos meses de fevereiro dos últimos 
anos, mostra que o item nomeado de 
“Simo” apresenta forte resistência a 
cair sendo, por exemplo, responsável 
por 2,1 pontos percentuais na taxa 
de inflação de 6,1% registrada em 

Empregados 
formais (mil)

Variação 
(%)

Empregados 
informais (mil)

Variação 
(%)

2012 34.308 – 11.084 –

2013 35.353 3,0 10.835 -2,2

2014 36.610 3,6 10.378 -4,2

2015 35.699 -2,5 10.081 -2,9

2016 34.293 -3,9 10.147 0,7

2016/2012 
(variação %)

– 0 – -8,4

Emprego formal cresce antes da crise e  
retrocede fortemente depois

Evolução anual do emprego formal e do informal no setor privado,  
em números absolutos e variação

Fonte: IBGE/Pnad Contínua.

Fonte: Fernando de Holanda Barbosa Filho com dados da Pnad/IBGE. *Nos anos 2000 e 2010, anos do Censo Demográfico, não houve Pnad.
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fevereiro deste ano, contra 1,9 pon-
to nos 8,1% de fevereiro de 2016 e 
1,7 ponto na inflação de serviços de 
5,2% em fevereiro de 2007.

Outro item duro na queda é ali-
mentação fora de casa, com peso de 
1,6 ponto na taxa de fevereiro des-
te ano, embora tenha caído em re-
lação à contribuição de 2,6 pontos 
para a taxa de 8,1% de fevereiro de 
2016. Possivelmente por influência 
da realização dos Jogos Olímpicos 
que aconteceriam no Rio de Janeiro 
em agosto daquele ano, a alimenta-
ção fora de casa contribuiu mais em 
2016 do que em 2015 (2,4 pontos 
para uma inflação dos serviços de 
8,5% em fevereiro), mesmo com a 
economia do país ladeira abaixo ten-
do o PIB de 2015 encolhido 3,8%.

“Preocupa o Simo”, destacou a 
coordenadora do Boletim Macro da 
FGV/IBRE, ressalvando haver as-
pectos metodológicos que interferem 
na precisão dos números como, por 
exemplo, o fato de o IBGE considerar 
para o emprego doméstico o valor do 
salário mínimo e não o salário efeti-
vamente praticado no mercado. Sílvia 

ressaltou, ainda, que alguns segmen-
tos, como educação e saúde, apresen-
tam contribuições relativamente con-
tínuas para as taxas de inflação.

A economista disse também que 
essa característica de o preço da mão 
de obra estar sendo menos importante 
do que a quantidade de trabalhadores 
(emprego) é uma novidade trazida pela 
recessão atual. “No passado a renda 
despencava rapidamente”, apontou, 
acrescentando que a lógica atual é: “se 
pelo salário não dá, o ajuste terá que 
ser feito na oferta de vagas”.

Essa sensibilidade menor do mer-
cado de trabalho ao ciclo econômico, 
segundo a análise da pesquisadora, 
pode ser a explicação para o fato de 
a inflação de serviços ter demorado 
tanto a cair apesar do longo aperto 
monetário. Ela destaca que serviços 
também dependem de preços admi-
nistrados, como energia elétrica e 
combustíveis, sendo necessário anali-
sar como eles contribuíram para esse 
comportamento da inflação no setor.

Ottoni relaciona também a infle-
xibilidade da renda no setor de ser-
viços à regra de reajuste do salário 

mínimo (INPC do ano anterior, pelo 
menos, mais crescimento do PIB de 
dois anos antes, se ele ocorreu) e 
ao fato, “positivo”, ressalta, de ter 
havido um crescimento do emprego 
formal no Brasil nos anos que ante-
cederam a crise. “Para o formaliza-
do é mais difícil ajustar pela renda”, 
ressalta, alinhado com os argumen-
tos de Camargo de que o caminho de 
reduzir a quantidade de empregados 
acaba sendo a saída mais fácil.

Para ilustrar suas observações, o 
pesquisador conta o que ocorreu na 
Alemanha no começo deste século, 
quando o país europeu flexibilizou 
o seu mercado de trabalho. Segun-
do Ottoni, lá a flexibilização serviu 
para ampliar a geração de empregos, 
a ponto de a Alemanha ter registra-
do em 2016 sua menor taxa de de-
semprego anual desde a reunificação 
(1990), alcançando 6,1% (chegou a 
4,2% em junho), contra 6,4% em 
2015 e 6,7% em 2014.

Um dos pontos importantes da 
flexibilização, segundo o economista, 
é a permissão para a jornada de tra-
balho reduzida, abrindo espaços para 
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Fonte: Elaboração Fernando de Holanda Barbosa Filho.

Valorização do salário mínimo aumentou seu tamanho em relação  
ao salário médio da economia

Relação (%) entre o salário mínimo e o salário médio da economia brasileira
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novas formas de inserção no merca-
do de trabalho. Para reduzir o desem-
prego elevado entre os jovens, Ottoni 
acena com a permissão de esquemas 
do tipo meia-jornada, definida em lei 
para não haver insegurança jurídica, 
estabelecendo que o negociado entre 
as partes terá prioridade, mesmo que 
contrarie o que ainda esteja, eventu-
almente, na legislação.

Essa flexibilidade, segundo a aná-
lise de Ottoni, poderia ser um cami-
nho para criar espaço para o eterno 
problema da entrada dos jovens no 
mercado de trabalho, especialmente 
nos momentos de boom econômico, 
possibilitando inclusive que esses 
jovens, profissionalmente formados 
com tecnologias mais recentes, pos-
sam contribuir para o aumento da 
produtividade que dê maior susten-
tação a esses períodos de boom.

Em relação ao papel da política de 
elevação do salário mínimo na evolu-
ção da taxa de desemprego, Fernando 

de Holanda Barbosa Filho avalia que, 
mesmo sendo ela reconhecidamente 
uma fonte de elevação da renda na 
economia como um todo, é também 
possível constatar que essa elevação 
tem a contrapartida negativa de ele-
var a taxa de desemprego.

Barbosa estudou o tema no ar-
tigo “Efeitos do salário mínimo no 
mercado de trabalho”, publicado 
em 2015 no livro Política de salário 
mínimo para 2015-2018: avalia-
ções de impacto econômico e social, 
editado em 2015 pelo IBRE e pela 
Escola de Economia de São Paulo 
(EESP) da FGV, que foi um dos fi-
nalistas do Prêmio Jabuti.

No artigo, o pesquisador cons-
tata, primeiramente, que a partici-
pação do salário mínimo no salá-
rio médio pago no Brasil passou de 
23% em 1995 para 41,2% em 2013, 
enquanto em relação à mediana do 
salário geral a elevação foi de 50% 
para 67,8% no mesmo período, dei-

xando claro que não há como con-
testar a importância da política de 
valorização do mínimo em termos 
de renda relativa.

No campo do efeito da valorização 
do salário mínimo sobre o mercado 
de trabalho, Barbosa encontrou mais 
evidências, tanto internacionais como 
nacionais, de que os efeitos são nega-
tivos, embora modestos, com redução 
entre 1% a 3% do emprego para cada 
aumento de 10% do salário mínimo.

O pesquisador encontrou indi-
cações de que a elevação do míni-
mo poderia também estar de algum 
modo contribuindo para elevar o 
contingente de pessoas, especial-
mente jovens, que não trabalham e 
nem estudam, os chamados “nem 
nem”, uma vez que, dado o aumento 
do custo do salário formal e a baixa 
qualificação dessas pessoas, o que as 
tornaria menos produtivas, elas aca-
bariam preteridas pelas empresas na 
hora das contratações.   

Inflação 
serviços (%)

Alimentação fora de 
casa (pontos do total)

Aluguel Profissionais* Simo Outros**

fev/07 5,2 1,2 0,3 1,1 1,7 0,8

fev/11 8,3 2,5 1,1 1 2,4 1,3

fev/13 8,5 2,4 1,2 1,1 2,6 1,2

fev/14 8,8 2,4 1,2 1,2 2,6 1,4

fev/15 8,5 2,4 1,1 1,1 2,4 1,4

fev/16 8,1 2,6 0,8 1,2 1,9 1,6

fev/17 6,1 1,6 0,5 1 2,1 0,8

Diferença 2007/2017 
(ponto percentual)

0,9 0,4 0,2 -0,1 0,5 0,0

Serviços intensivos em mão de obra (Simo) e alimentação fora de casa preocupam
Evolução da inflação de serviços nos meses de fevereiro e contribuições para o total por grupos

Fonte: FGV/IBRE com dados do IPCA/IBGE.
*Médicos, dentistas, profissionais de educação etc. **Exceto passagens aéreas.
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O economista Airton dos Santos, 
coordenador-adjunto do Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
concorda com o diagnóstico de que é 
mais difícil baixar os preços dos ser-
viços do que os dos produtos, uma 
vez que nestes é possível o contro-
le pela via da importação, como foi 
feito na época do Plano Real com a 
manutenção do câmbio sobrevalori-
zado. Mas, para ele, tanto o gover-
no da ex-presidente Dilma Rousseff 
como o atual, do presidente Michel 
Temer, perderam a mão da dosagem 
e do tempo em relação à taxa de 
juros, aprofundando a recessão em 
troca de um resultado muito peque-
no na inflação dos serviços.

“No final de 2016 a inflação anu-
al do país era de 6,29% e a dos servi-
ços de quase 7% (6,87%), enquanto 
os juros estavam há mais de um ano 
em 14,25%. É certo que os preços 
dos serviços têm maior rigidez, mas 
a queda da atividade econômica foi 
de uma violência tremenda”, ponde-
rou Santos, ressaltando que o núme-
ro de desempregados se aproximou 
dos 13 milhões e a recessão em dois 
anos chegou perto dos 8% acumu-
lados. “O remédio foi exagerado e 
ainda alavancou a dívida pública. 
Jogou-se fora o bebê junto com a 
água do banho”, criticou.

O analista do Dieese disse que 
a política de juros altos praticada 
pelo governo foi equivocada por-

que visava combater uma inflação 
que não era de demanda. O resul-
tado, na sua avaliação, foi prejuí-
zo para todo o país, exceto para o 
sistema bancário, “o que seria nor-
mal em uma recessão”, e para os 
chamados rentistas (que vivem de 
aplicações financeiras).

“A recessão bateu na arrecada-
ção dos governos, criando a crise 
nas finanças públicas, gerou crise 
nas famílias com a redução dos sa-
lários e do crédito e também atin-
giu as empresas produtivas que 
enfrentaram retração do mercado 
e o endividamento”, disse. O eco-
nomista do Dieese acrescentou que 
todos esses danos foram causados 
“com a permanência da taxa de ju-
ros mais alta do mundo para trazer 

a inflação dos serviços um ponto 
percentual para baixo”, lembran-
do que no final de 2015 a alta dos 
preços acumulada do setor estava 
próxima a 8%.

Santos disse também não con-
cordar que seja a CLT a responsável 
pelos problemas de desemprego e de 
crescimento do país. Ele disse que a 
CLT de hoje já foi tão modificada 
que representa uma “vaga lembran-
ça” do que ela era em 1946, quando 
foi criada. E ressaltou que foi sob a 
vigência dessa mesma CLT que “o 
Brasil cresceu em ritmo chinês até 
o final da década de 1970”, ressal-
vando o autoritarismo vigente na 
segunda metade desse período.

“Então vamos desregulamentar 
que o Brasil vai crescer novamen-

O remédio foi exagerado

Enquanto no mercado de legumes a reação à oferta e demanda é 

diária, nos serviços a rigidez dos preços é bem maior
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te? Não é esse o nosso problema. O 
que o Brasil precisa para crescer é 
de investimentos e para isso o setor 
privado precisa ter uma sinalização 
do governo de que a casa está arru-
mada, o que está difícil”, argumen-
tou. Santos acrescentou que “não foi 
o salário mínimo, nem o Bolsa Fa-
mília e nem o poder dos sindicatos 
que provocaram a recessão” e recla-
mou que a redução da Selic não está 
acompanhando nem a queda da in-
flação, de modo que a taxa de juros 
real não está caindo.

O economista disse também que 
o câmbio está tornando a se valori-
zar em um ambiente de recessão e de 
desemprego. “O câmbio valorizado 
acaba com a nossa competitivida-
de!”, atacou, apontando um câmbio 
entre R$ 3,80 e R$ 3,90 e uma Selic 
em torno de 8%, além de uma re-
dução forte nos spreads bancários 
como elementos importantes para 
que se possa pensar em uma retoma-
da do crescimento.

Também o economista Denis 
Maracci Gimenez, diretor do Cen-
tro de Estudos Sindicais e de Econo-
mia do Trabalho do Departamento 
de Economia da Universidade de 
Campinas (Unicamp), foi voz dis-
cordante em relação ao diagnóstico 
dos economistas clássicos sobre o 
mercado de trabalho e a inflação 
dos serviços.

“Na verdade o que está em curso 
há dois anos, desde a política do ex-
ministro da Fazenda, Joaquim Levy, é 
um ajuste da economia que tem como 
centro o emprego e os salários”, afir-
mou. Segundo Gimenez, isso ficou 
claro em 2015, quando o desemprego 
já cresceu fortemente, e se aprofun-

dou em 2016 com a mudança de go-
verno e o número de desempregados  
praticamente dobrando para atingir 
os atuais quase 13 milhões.

O ajuste recessivo, de acordo com 
a avaliação do professor da Unicamp, 
“transformou as dificuldades que ha-
viam em 2016 na maior crise da his-
tória do Brasil urbano-industrial”, 
descontando a de 1929 quando o país 
possuía uma estrutura agrário-expor-
tadora muito diferente da atual.

Gimenez concorda que a deterio-
ração do mercado de trabalho, ao 
derrubar a massa salarial, jogou os 
preços dos serviços para baixo, mas 
sustenta que esse mercado “foi mais 
vítima do que produto da crise”. Ele 
também rebate o argumento de que 
a inflexibilidade do mercado contri-
buiu para o desemprego.

“O mercado de trabalho brasi-
leiro sempre foi muito flexível, fá-
cil de contratar e fácil de demitir”, 
afirmou. De acordo com o professor 
da Unicamp, mais de um terço dos 

trabalhadores do país troca de em-
pregos todos os anos e isso é uma 
expressão clara da flexibilidade da 
legislação. Segundo a avaliação de 
Gimenez, o que a legislação estabe-
lece é um piso civilizatório para o sa-
lário mínimo que ainda assim disse 
ser um dos mais baixos da América 
Latina e que no terreno das negocia-
ções o que a lei impede é que essa ne-
gociação seja utilizada para se criar 
uma “competitividade espúria”.

O economista afirmou também 
que dados do Bureau of Labor Sta-
tistics (BLS), o órgão oficial de es-
tatísticas do trabalho dos Estados 
Unidos, apontam que no Brasil o 
custo de mão de obra não é alto, 
comparativamente a países de ren-
da semelhante à nossa.

Gimenez considera que o discur-
so em favor da mudança na legisla-
ção trabalhista é mais ideológico do 
que técnico, uma vez que o históri-
co brasileiro é de baixos salários e 
alta rotatividade. Ele disse também 
que não enxerga no horizonte uma 
perspectiva de recuperação sustentá-
vel da economia, com os juros reais 
subindo apesar da queda da taxa 
nominal, o investimento parado e as 
famílias acossadas pelo desemprego, 
baixos salários e endividamento.

O professor da Unicamp sustentou 
também que “as reformas trabalhista 
e previdenciária não irão gerar em-
pregos”, acrescentando que levá-las 
adiante “é impor sofrimento e des-
proteção inócuos à população”. Na 
avaliação de Gimenez, estão faltando 
investimentos e “o empresário não irá 
investir porque a legislação trabalhis-
ta está mais flexível ou a Previdência 
está mais rígida”. (C.S.)  

Dados do Bureau of 

Labor Statistics (BLS) 

apontam que no Brasil o 

custo de mão de obra não 

é alto, comparativamente 

a países de renda 

semelhante à nossa
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COMÉRCIO EXTERIOR

Antes da vitória de Trump, os ho-
lofotes da agenda de comércio mun-
dial estavam voltados para o Acordo 
de Parceria Trans-Pacífico (TPP, na 
sigla em inglês) e, em segundo plano, 
para o Acordo de Parceria Transa-
tlântico de Comércio e Investimento 
(TTIP, sigla em inglês). A redução da 
agenda temática da Rodada Doha, 
desde o seu primeiro grande impasse 
em 2003, e a “quase paralisia” das 
negociações multilaterais levaram a 
um intenso debate sobre o impacto 
desses acordos no Brasil. A principal 
questão era o isolamento do país em 
relação aos movimentos dos grandes 
acordos regionais. O Brasil errara ao 
privilegiar as negociações no âmbito 
da Organização Mundial de Comér-
cio (OMC) e ficara atrasado em rela-
ção aos grandes movimentos no co-
mércio mundial. A OMC não seria 
mais relevante. Agora com Trump, 
essa última proposição continuaria 
valendo, se forem apenas considera-
dos os seus pronunciamentos sobre 
o papel dos Estados Unidos nos or-
ganismos multilaterais.

A conclusão acima, porém, deve 
ser qualificada. O principal fórum 
para os países resolverem suas dis-
putas comerciais continua ativo e 

(25o exportador e importador). A 
Índia, México e Austrália estão no 
intervalo da classificação entre o 
10o e o 20o colocado.

Os dados mostram, portanto, 
que, para o Brasil, o MSC é im-
portante. Além disso, o mesmo se 
aplica aos Estados Unidos. Acor-
dos comerciais podem contemplar 
MSC, como o Tratado de Livre-
Comércio da América do Norte 
(Nafta, sigla em inglês), mas isso 
não exclui o uso do MSC da OMC 
como mostra o histórico de painéis 
que envolvem disputas entre os 
Estados Unidos e o México. Entre 
1995 e 2016, o México constava 
como investigado em seis painéis 
abertos na OMC a pedido dos Es-
tados Unidos, igual número à Ín-
dia e ao Japão.  

Em março de 2015 foi aber-
to um painel no âmbito do MSC 
a pedido da União Europeia onde 
eram questionados diversos pro-
gramas de incentivos no Brasil. 
Como terceira parte interessada, 
se juntaram Argentina, Austrália, 
Canada, China, Colômbia, Índia, 
Japão, Coreia, Rússia, África do 
Sul, Taiwan, Turquia e Estados 
Unidos. Em novembro de 2016, o 

A revisão da política  
industrial brasileira

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

está no âmbito da OMC: o meca-
nismo de solução de controvérsias 
(MSC). Como mostra o gráfico, 
assim que foi iniciado o MSC ne-
gociado na Rodada Uruguai (1986-
1994) houve um grande número de 
investigações, como seria esperado. 
Depois, esse número reduziu, mas 
mesmo com vozes de descrédito em 
relação ao papel da OMC, a média 
de investigações aumentou de 16 
(2005-2010) para 18 no período re-
cente (2012-2016). 

A tabela mostra os dez países 
que mais solicitam abertura de in-
vestigações e os mais investigados. 
Em princípio, países/blocos com 
participações relevantes no comér-
cio mundial estariam mais pro-
pensos a constarem desse ranking, 
como é o caso dos Estados Unidos, 
União Europeia, Canadá, Japão 
e Coreia, que estão entre os dez 
maiores exportadores e importa-
dores mundiais. A China só entrou 
na OMC em 2001, o que explica 
ser a 10a colocada na lista dos so-
licitantes, embora já conste como 
o terceiro país mais investigado. 
Chama atenção, porém, Argentina 
(46o exportador e importador, em 
2015) e, em menor grau, o Brasil 
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painel dos especialistas concluiu 
pela ilegalidade de sete programas 
da política industrial no Brasil 
(ver no ao lado do artigo). Esses 
programas contemplam práticas 
contrárias aos acordos da OMC. 
Destacam-se: discriminação tri-
butária entre produto doméstico e 
importado; exigências de conteú-
do local; subsídios a exportações; 
e cláusulas de desempenho para o 
investimento estrangeiro.

Cabe recurso e o Brasil deverá 
apelar. Haverá um segundo painel 
e é pouco provável que o governo 
brasileiro consiga derrotar todas 
as alegações. O Inovar-Auto ter-
minará em 2017 e, logo, não exige 
mudanças. No entanto, é preciso 
reformular os incentivos associados 
aos setores de informática e o bara-
teamento das importações de bens 
de capital. Nesse segundo caso, re-
dução das alíquotas de importações 
para todas as empresas irá contri-
buir para o aumento da produtivi-
dade de toda a indústria. Ademais, 
como apontam especialistas da 
Confederação Nacional da Indús-
tria, deveria ser aproveitada essa 
“lição da OMC” para se repensar 
os incentivos/reformas necessárias 
para uma nova política industrial e 
de comércio exterior,1 que não pode 
ignorar os constrangimentos da re-
gulação internacional. 

No momento, as questões macro-
econômicas dominam o debate na-
cional, mas não se pode postergar o 
tema da modernização e crescimen-
to do parque industrial.  

1“Derrota na OMC força o Brasil a buscar cami-
nhos para política industrial”, Diego Bonomo, 
João Emilio Gonçalves e Soraya Rosar. Publica-
do na Folha de São Paulo, 2/1/2017.

Fonte: www.wto.org.

Os 10 países mais atuantes no mecanismo de solução 
de controvérsias (1995-2016)

Principais programas considerados ilegais pela OMC  

Inovar-Auto; Lei de Informática Nacional; Inclusão Digital (reduz a zero as alíquotas 

do PIS/Cofins); programa para apoio às indústrias de semicondutores; programas de 

apoio para produção de equipamentos para TV digital; e Recap, o regime especial de 

aquisição de bens de capital para empresas exportadoras.

Número de painéis no mecanismo de  
solução de controvérsia na OMC

Rank Demandante Rank Investigado

1 Estados Unidos 114 1 Estados Unidos 130

2 União Europeia 97 2 União Europeia 84

3 Canadá 35 3 China 39

4 Brasil 31 4 Índia 24

5 México 24 5 Argentina 22

6 Índia 23 6 Canadá 20

7 Japão 23 7 Brasil 18

8 Argentina 20 8 Coreia 16

9 Coreia 17 9 Japão 15

10 China 15 10 Austrália 15

Fonte: www.wto.org.
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