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6 Agenda de 2019 será uma das mais pesadas
desde a redemocratização

24 Investimentos públicos, Keynes, lições ignoradas

O presidente que assumir em
2019 enfrentará uma das agendas
mais pesadas de primeiro ano de
mandato desde a redemocratização.
De início, algo terá que ser feito em
relação à emenda constitucional do
teto dos gastos, a EC 95. Há a questão da “regra de ouro” que
determina que o governo não pode contrair endividamento
para financiar gastos correntes. O novo governo terá que
avançar na reforma da Previdência e enfrentar outro tema
particularmente espinhoso que será a definição de uma nova
lei de reajuste do salário mínimo, bem como o reajuste do
funcionalismo público que deve passar a vigorar em 2020.

Ponto de Vista
10 Depressão brasileira: causas passadas ou presentes?
Os desajustes fiscais do contrato social da
redemocratização, associados ao impacto dessa agenda
pós-2006 sobre as contas do Tesouro e sobre a eficiência
econômica, explicam a gravidade e a duração da crise.
Evidentemente a existência de um impasse político que
atrasa a solução do problema fiscal agrava em muito o
quadro e retarda a recuperação.

Entrevista
12 “Esta não é uma eleição redentora”
A falta de clareza do panorama eleitoral para 2018, que
avançou para o segundo trimestre do ano, é um fator
preocupante que na visão do cientista social Marcos Nobre
não terminará com ganhos para aqueles que esperavam
renovação trazida pelo desgastante processo da Lava Jato.
O que se verá, descreve, é um sistema político lutando
por manter a blindagem que o afasta da interferência da
sociedade e anula os canais de representação. Ele alerta
que, “se no médio prazo não houver o reencontro da classe
política com a sociedade, o país afunda. E não será por uma
questão somente econômica”.

A expansão dos benefícios previdenciários e sociais, bem
como da folha salarial dos servidores, segue mesmo com
sinais de queda estrutural da receita. Como o limite ao
crescimento do gasto federal, e exigido também dos
estados, se baseia na despesa primária e não diferencia
sua composição, forçará ainda mais o corte e ajuste de
investimentos (também pouco protegido por vinculações
de receita), bem assim outras ações continuadas de custeio
(caso típico de pesquisa e inovação ou serviços de saúde).

Capa | Fiscal
28 Sem saída
O brasileiro que liderar a
campanha eleitoral este ano
e receber a faixa presidencial
no dia 1o de janeiro de 2019
poderá celebrar o particular feito
de vencer um dos processos
políticos mais incertos desde a redemocratização. Em seu
gabinete no Palácio do Planalto, entretanto, o clima não
será de festa. Estará lhe esperando uma espada que, tal
qual a encarada por Dâmocles no conto romano, cobrará
sabedoria do mandatário para mantê-la em equilíbrio
e bem presa ao teto. A espada fiscal pendurada sobre a
cadeira do presidente tem duplo fio: de um lado, regras no
caminho de serem descumpridas; de outro, um orçamento
muito enrijecido que limita seu poder de reação. Ambos
apontando a um grave desequilíbrio fiscal, que coloca
a dívida pública numa trajetória arriscada e afeta o
crescimento econômico. Conjuntura Econômica ouviu a
opinião de economistas de distintas correntes sobre como
o próximo presidente deverá lidar com essa agenda fiscal.

China
42 Resistente a choques
Ofensiva comercial de Trump demandará energia da
China para não afetar a trajetória de desaceleração, nem o
projeto de modernização de sua indústria até 2025.

M a i o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 3

Fundador
Richard Lewinsohn
Editor-Chefe
Luiz Guilherme Schymura de Oliveira

Instituição de caráter técnico-científico, educativo e filantrópico, criada em 20 de
dezembro de 1944, como pessoa jurídica de direito privado, tem por finalidade
atuar no âmbito das Ciências Sociais, particularmente Economia e Administração,
bem como contribuir para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável.
Praia de Botafogo, 190 – CEP 22250-900 – Rio de Janeiro – RJ
Caixa Postal 62.591 – CEP 22257-970 – Tel.: (21) 3799-4747

Primeiro Presidente e Fundador
Luiz Simões Lopes

Presidente
Carlos Ivan Simonsen Leal

Editor-Executivo
Claudio Roberto Gomes Conceição
Editora
Solange Monteiro
Editoria de arte: Marcelo Nascimento Utrine e Teresinha Fátima de Freitas
Capa e projeto gráfico: Marcelo Nascimento Utrine
Ilustração da capa: istockphoto
Revisão: Mariflor Rocha
Impressão: Edigráfica
Colaboram nesta edição: Fernando de Holanda Barbosa, José Roberto Afonso, Lia
Baker Valls Pereira, Luiz Guilherme Schymura, Rubens Penha Cysne e Samuel Pessôa

Presidente: Carlos Ivan Simonsen Leal

Secretaria e apoio administrativo
Melissa Novaes Martin Diniz
Rua Barão de Itambi, 60 – 7o andar
Botafogo – CEP 22231-000 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3799-6840 – Fax: (21) 3799-6855
conjunturaredacao@fgv.br

Vice-presidentes: Francisco Oswaldo Neves Dornelles, Marcos Cintra Cavalcanti
de Albuquerque, Sergio Franklin Quintella

Conjuntura Econômica é uma revista mensal editada pelo Instituto Brasileiro de
Economia, da Fundação Getulio Vargas, desde novembro de 1947.

Vogais: Armando Klabin, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, Cristiano
Buarque Franco Neto, Ernane Galvêas, José Luiz Miranda, Lindolpho de Carvalho
Dias, Marcílio Marques Moreira, Roberto Paulo Cezar de Andrade

As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getulio
Vargas, nas quais constem a sua identificação como tais, em artigos e entrevistas
publicados nos meios de comunicação em geral, representam exclusivamente as
opiniões dos seus autores e não, necessariamente, a posição institucional da FGV.

Vice-presidentes: Francisco Oswaldo Neves Dornelles, Marcos Cintra Cavalcanti
de Albuquerque, Sergio Franklin Quintella

Conselho Diretor

Suplentes: Aldo Floris, Antonio Monteiro de Castro Filho, Ary Oswaldo Mattos Filho,
Eduardo Baptista Vianna, Gilberto Duarte Prado, Jacob Palis Júnior, José Ermírio de
Moraes Neto, Marcelo José Basílio de Souza Marinho, Mauricio Matos Peixoto

Conselho Curador
Presidente: Carlos Alberto Lenz César Protásio
Vice-presidente: João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)
Vogais: Alexandre Koch Torres de Assis, Liel Miranda (Souza Cruz S/A), Antonio
Alberto Gouvêa Vieira, Carlos Eduardo de Freitas, Cid Heraclito de Queiroz, Eduardo
M. Krieger, Estado da Bahia, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do
Sul, José Carlos Cardoso (IRB-Brasil Resseguros S.A), Luiz Chor, Luiz Ildefonso
Simões Lopes, Marcelo Serfaty, Marcio João de Andrade Fortes, Miguel Pachá,
Murilo Portugal Filho (Federação Brasileira de Bancos), Pedro Henrique Mariani
Bittencourt, Ronaldo Vilela (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de
Previdência Complementar e de Capitalização nos Estados do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo), Willy Otto Jordan Neto

A reprodução total ou parcial do conteúdo da revista somente será permitida com
autorização expressa dos editores.
Assinaturas e renovações
conjunturaeconomica@fgv.br
Rio de Janeiro: (21) 3799-6844
Outros estados: 08000-25-7788 ligação gratuita
Circulação
Bernardo Nunes Chefer
Tel.: (21) 3799-6848 – Fax: (21) 3799-6855
Distribuição
DINAP - Distribuidora Nacional de Publicacoes – LTDA
Av. Doutor Kenkiti Shimomoto, 1678
Osasco – SP – CEP: 06045-390
Publicidade
(21) 3799-6840/41

Suplentes: Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão, Carlos Hamilton Vasconcelos
Araújo, General Joaquim Maia Brandão Júnior, José Carlos Schmidt Murta Ribeiro,
Luiz Roberto Nascimento Silva, Manoel Fernando Thompson Motta Filho, Banco
de Investimentos Crédit Suisse S.A, Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro Aranha
Participações S.A), Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia Nacional de
Seguros), Ricardo Gattass, Rui Barreto, Sergio Lins Andrade

Instituto Brasileiro de Economia
Diretoria: Luiz Guilherme Schymura de Oliveira
Superintendência de Clientes Institucionais: Wagner Rezende de Oliveira
Superintendência de Estatísticas Públicas: Aloisio Campelo Junior
Superintendência de Estudos Econômicos: Marcio Lago Couto
Superintendência de Planejamento e Organização: Vasco Medina Coeli
Controladoria: Regina Célia Reis de Oliveira

4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 018

ISSN 0010-5945Conjuntura Econômica. – Vol. 1, n. 1 (nov. 1947)
-.- Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1947-v. il.; 28cm. Mensal.
Órgão oficial de: Instituto Brasileiro de Economia. Diretores: Nov. 1947-mar. 1952, Richard Lewinsohn;
Maio 1952-dez. 1968, José Garrido Torres; Jan. 1969-mar. 1974, Sebastião Marcos Vital; Abr. 1974-mar.
1979, Antonio Carlos Lemgruber; Abr. 1979-abr. 1994, Paulo Rabello de Castro; Maio 1994-set 1999,
Lauro Vieira de Faria; Out. 1999-nov. 2003, Roberto Fendt; Dez. 2003-jun. 2004, Antonio Carlos Pôrto
Gonçalves; Jul. 2004, Luiz Guilherme Schymura de Oliveira.
ISSN 0010-5945
1. Economia — Periódicos. 2. Brasil — Condições Econômicas — Periódicos. I. Fundação Getulio Vargas.
II. Instituto Brasileiro de Economia.
CDD 330.5

Nota do Editor
Uma inflação baixa, o que
ajuda a queda da taxa básica de juros – mas que,
ainda, não foi capaz de reduzir o spread bancário –,
mais um ambiente externo com bastante liquidez, tem
puxado, ainda que lentamente, a atividade econômica
para cima. O que, salvo mudanças bruscas no front
externo e, por que não dizer no interno, deve se manter por algum tempo. O aumento da taxa de desemprego para 13,1% em março, depois do patamar de
11,8% em dezembro, se pode ser explicada como um
fenômeno sazonal – maiores contratações em dezembro, feriados como o carnaval etc. – ainda é um fator
altamente preocupante pelo número de desempregados que acaba impactando o consumo das famílias que
vinha puxando a retomada da atividade econômica.
Novas previsões para o PÌB estão sendo refeitas, para
baixo. A equipe do Boletim Macro IBRE baixou suas
projeções de crescimento este ano para 2,5%, ante os
2,8% previstos anteriormente. Projeções mais otimistas
do mercado, que sinalizavam crescimento entre 3% a
3,5%, também começam a ser vistas com maior cautela.
Com o ambiente externo cada dia mais conturbado,
onde o protecionismo volta a ser uma das figuras centrais, e a falta de clareza do panorama eleitoral brasileiro
que, com a prisão do ex-presidente Lula avançou para
esse segundo trimestre do ano, são fatores que tornam o
cenário bastante nebuloso para os próximos meses.

As dúvidas que permeiam a eleição presidencial deste
ano podem ampliar as incertezas sobre a retomada de reformas, como a da Previdência e a tributária, o que pode
levar a uma piora das condições financeiras, com o agravamento do quadro fiscal, e a confiança de empresários e
consumidores, tornando ainda mais tênue o processo de
retomada da economia. Em março, a produção industrial
ficou aquém do esperado. E o governo já esboça usar a
Caixa como instrumento para ampliar o crédito no curto
prazo, como forma de aumentar o consumo.
O cientista político Marcos Nobre, da Unicamp,
alerta, na entrevista desta edição, para a necessidade
da reconexão do sistema político com a sociedade, fortemente esgarçado com as apurações surgidas com as
operações da Lava Jato.
“Se no médio prazo não houver esse reencontro,
o país afunda. E não será por uma questão somente econômica”, defende. O que não deixa de ser uma
possibilidade real, dada a descrença vigente de grande
parte da população pelo sistema político vigente e seus
atuais representantes.

Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br

Errata: O Fórum Mundial da Água, mencionado no artigo “Acesso
universal à água e ao esgotamento sanitário até 2030: uma meta
possível para o Brasil?”, da Conjuntura Econômica de abril, pág. 20,
foi realizado entre os dias 18 e 23 de março.
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Agenda de 2019 será uma
das mais pesadas desde a
redemocratização
Luiz Guilherme Schymura
Pesquisador da FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE

O presidente que assumir em 2019

forma da Previdência no início do

enfrentará uma das agendas mais

próximo mandato presidencial, e

pesadas de primeiro ano de man-

que se avance em medidas que con-

dato desde a redemocratização. De

tenham o impacto fiscal oriundo

início, algo terá que ser feito em re-

do aumento real do salário mínimo

lação à emenda constitucional do

e de corte de subsídios, o teto tal

teto dos gastos, a EC 95. Pelos cál-

como definido hoje não poderá ser

culos da economista Vilma Pinto,

cumprido em 2020.

pesquisadora da FGV IBRE, as des-

O desafio inicial, portanto, é

pesas federais discricionárias, que

alterar a emenda constitucional, o

incluem os gastos com a máquina

que demandará maiorias de 3/5 em

pública (excluindo salários) e os

ambas as Casas do Congresso, não

investimentos, terão de ser reduzi-

sendo, portanto, uma tarefa trivial.

das para R$ 46 bilhões em 2020, o

Mas não é aconselhável simples-

que é muito abaixo do mínimo ne-

mente revogar a EC 95, porque o

cessário para evitar a paralisação

dispositivo de fato ajudou a dissipar

existência da EC 95 criou a impres-

do governo. Esse cenário supõe que

parte dos temores sobre a solvência

são de que a solução da crise fiscal

não haja reforma da Previdência e

pública, que chegaram a criar um

estrutural seria uma prioridade do

se mantenha em 2020 a atual regra

início de pânico nos mercados na

país no período à frente.

de reajuste do salário mínimo. Mas

virada de 2015 para 2016. Ainda

É preciso, portanto, mexer na

o valor é significativamente infe-

que o fracasso em fazer a reforma

emenda do teto, mas preservando

rior ao mínimo necessário para a

da Previdência em 2017 (e sem

de alguma forma a “âncora fiscal”

manutenção do funcionamento da

perspectivas de realizá-la este ano)

que ela representa. Um possível ca-

máquina pública, estimado como

tenha deixado o governo ainda

minho seria mudar o limite do cres-

superior a R$ 100 bilhões. Dessa

mais desprovido de instrumentos

cimento dos gastos, que hoje inclui

forma, mesmo na hipótese muito

para garantir o cumprimento do

apenas a inflação, para um critério

otimista de que se aprove uma re-

teto nos próximos anos, a simples

menos rígido que excluiria do teto,
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por exemplo, algumas despesas

devolver R$ 130 bilhões de emprés-

cujo crescimento é mais rígido, por

timos ao Tesouro, o que reduzirá

vezes vinculado a determinações

no mesmo montante a necessidade

constitucionais. Mas há que se to-

de emissão de nova dívida pública.

mar muito cuidado nessa tarefa. Se

Com o aumento das despesas cor-

a emenda for redefinida em termos

rentes e a redução dos gastos de

demasiadamente flexíveis, perde-se

capital, nos próximos anos haverá

o papel que ela exerce sobre as ex-

dificuldades crescentes para que

pectativas fiscais; por outro lado,

seja cumprida. Ao desobedecê-la

se o abrandamento for muito tê-

os gestores públicos poderão ser

nue, será mantido em nível muito

levados à prisão, e obviamente este

alto o risco de descumprimento da

é um dispositivo que terá atenção

emenda do teto, o que seria caótico

redobrada do governo, também

em termos econômicos, políticos e
institucionais, como se argumentou na Carta da Conjuntura de outubro de 2017.
Conhecendo-se o processo de tramitação de matérias legislativas no
Congresso Nacional, durante o qual
frequentemente o Executivo perde o
controle das mudanças e concessões
realizadas por parlamentares pressionados por grupos de interesse, é possível afirmar que a alteração da EC
95 será um trabalho político particularmente difícil, que vai mobilizar intensamente as energias e os quadros
do governo logo na partida.

Existem pelo menos cinco
pautas para 2019: mudança
nas regras do teto e de
ouro, políticas de reajuste
do salário mínimo e do
funcionalismo público e
reforma da Previdência

Mas essa não será a única armadilha a ser desarmada no campo
fiscal. A chamada “regra de ouro”,

sendo passível de alguma tentativa

que determina que o governo não

de mudança.

pode contrair endividamento para

Espera-se também que o gover-

financiar gastos correntes, também é

no retome a reforma da Previdência

problemática. Na prática, a regra faz

no início do seu mandato, de modo

com que a emissão líquida de dívida

a poder aprová-la no primeiro ano,

pública a cada ano não possa supe-

quando ainda se preserva um alto

rar os investimentos federais mais as

capital político. A emenda que está

amortizações da dívida, que são as

no Congresso, e cujo próximo pas-

despesas de capital.

so em termos de tramitação é a pri-

Em 2018, a regra de ouro deverá

meira votação na Câmara, foi muito

ser cumprida por conta do BNDES

desidratada em relação ao projeto
M a i o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7
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inicial da equipe econômica, pelo

2019. A nova regra entra em vigên-

motivo óbvio de se tentar facilitar a

cia no início de 2020 e vale até 2023.

sua aprovação.

O salário mínimo é a renda mensal

É bem possível que o novo gover-

de cerca de 30 milhões de trabalha-

no queira aprofundar e reforçar sua

dores do setor privado e titulares de

proposta de reforma da Previdência,

benefícios previdenciários e sociais,

em relação ao que hoje está posto na

segundo Fernando Holanda Barbo-

Câmara, seja resgatando pontos do

sa Filho, pesquisador da FGV IBRE.

projeto original, seja avançando em

Dessa forma, mudanças na lei de

novas direções – como, por exemplo,

reajuste mexem diretamente com os

abordar de forma mais dura os privi-

interesses de uma grande parte do

légios das aposentadorias de funcio-

eleitorado nacional.

nários públicos, que parece ser um

A lei atual vige por quatro anos e
determina que o salário mínimo seja
reajustado pelo INPC mais o cresci-

Alteração da EC 95,

mento do PIB de dois anos antes. Na
verdade, esse sistema foi uma forma

do teto dos gastos, será

de atenuar a pressão por ajustes re-

um trabalho político

políticas mais fortes desde a rede-

particularmente difícil, que

Pires, pesquisador associado da

vai mobilizar intensamente

de aumento real do salário mínimo

as energias e os quadros do

de R$ 3,8 bilhões. Supondo-se um

governo logo na partida

isto significa, caso a atual regra seja

ais do mínimo – uma das bandeiras
mocratização. Cálculos de Manoel
FGV IBRE, apontam que cada 1%
implica um gasto público adicional
crescimento do PIB de 3% em 2018,
mantida, um gasto adicional de
R$ 11,4 bilhões em 2020 somente
por conta do mínimo.
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enfoque que conta com maior apelo

Na verdade, há consenso entre

popular. De toda forma, como em

uma ampla gama de economistas

qualquer reforma da Previdência, o

de que os aumentos reais do salá-

esforço político terá de ser enorme,

rio mínimo constituem uma pressão

e as chances de que o projeto final-

sobre os gastos públicos rígidos que

mente aprovado (se isto ocorrer) seja

o equilíbrio fiscal brasileiro tem di-

diferente do inicialmente proposto

ficuldade em assimilar. O novo go-

não é desprezível.

verno possivelmente tentará mudar

Um tema conexo e particularmen-

a atual lei, propondo reajuste apenas

te espinhoso é a definição de uma

pela inflação ou, em uma hipótese

nova lei de reajuste do salário míni-

mais dispendiosa, pela inflação e o

mo, algo que deve ser realizado em

aumento do PIB per capita. Essa será
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uma batalha política dificílima, da-

isso, a classe política está desacre-

das as dezenas de milhões de eleito-

ditada, tendo sua funcionalidade

res que serão diretamente afetados, e

como intermediária para os ajustes

terá que ser tocada simultaneamente

comprometida. O que nos faz pen-

às outras frentes de combate já des-

sar na forma como serão deflagra-

critas nesta Carta.

das as mudanças legislativas, o que

E não se pode esquecer, ainda na
área fiscal, da questão dos reajustes

torna ainda mais desafiador o ano
de 2019.

dos servidores públicos, que também

O novo governo, portanto, terá

terá de ser tratada, já que o acordo

um tempo relativamente curto na

firmado foi para os anos 2016 até

sua largada para avançar nas mais

2019. É bastante provável que, dada

diversas frentes, a maioria delas com

a necessidade de conter os gastos

grau extremamente elevado de difi-

mais rígidos do Orçamento, a nova
rodada de acordo com o funcionalismo seja jogada de forma mais dura
pelo governo, o que certamente trará
conflito com poderosas corporações.
Toda a extensa pauta, descrita
acima, de ações urgentes a serem implantadas no primeiro ano do novo
governo, tem quase exclusivamente
a ver com a questão fiscal. Mas é óbvio que o novo presidente não poderá concentrar seus esforços somente
nessa área.
Existem todas as outras inúmeras áreas de atuação do Executivo
federal, passando por saúde, edu-

Sistema político-partidário
foi profundamente
abalado com sucessão
de escândalos que
desembocou no longo e
desestabilizador processo
da Lava Jato

cação, meio ambiente, segurança,
infraestrutura, ambiente de negócios etc., que vão gerar pressões por

culdade política, e com adversários

soluções rápidas de um eleitorado

poderosos na forma de grupos de

que perdeu a paciência com o sis-

pressão ou das massas de beneficiá-

tema político na esteira da sucessão

rios de transferências públicas. Será

de escândalos desmoralizantes e das

uma dura empreitada.

muitas demonstrações de inépcia do
setor público.
De fato, o sistema político-partidário foi profundamente abalado
com a sucessão de escândalos que
desembocou no longo e desestabilizador processo da Lava Jato. Com

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte,
ou da maioria, dos que contribuíram para a confecção deste artigo.
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Depressão brasileira:
causas passadas ou
presentes?
Samuel Pessôa
Pesquisador associado da FGV IBRE

A crise brasileira terminou, segundo
o Codace, no quarto trimestre de
2016. Foi a segunda maior perda de
PIB per capita dos últimos 120 anos
e a crise mais longa, isto é, aquela em
que se passarão mais anos até que o
PIB per capita atinja o pico prévio,
no caso, 2013.
Para termos uma ideia da profundidade da depressão, basta lembrar
que, no auge da perda de PIB per capita, em 2016, registrava-se uma queda de 9,1% em comparação a 2013.
Houve, desde o início do século
XX, além do atual, outros quatro
episódios de grandes perdas de PIB
per capita. O primeiro, com início
em 1914, produziu queda de 7,6%
e foram necessários três anos para se
superar o pico prévio; o segundo, iniciado em 1929, teve queda de 7,9%,
com cinco anos para se superar o
pico prévio; o terceiro, com início
em 1981, caracterizou-se por recuo
de 12,4% e seis anos para se superar
o pico prévio; e, finalmente, no quarto, começado em 1990, a queda foi
de 7,7% e passaram-se seis anos até
se superar o pico prévio.
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As duas últimas crises, da hiperinflação brasileira e a atual, tiveram a característica adicional de que
não houve grandes perdas de termos
de troca. Na crise iniciada em 1990,
os termos de troca não se alteraram
na média e, na atual, houve queda
de 8%, sempre considerando uma
janela de quatro anos a contar do
ano de início da crise sobre os quatro anteriores. Para os outros três
episódios, as perdas de termos de
troca foram, em ordem cronológica,
de 46%, 27% e 33%.
Se considerarmos como medida de profundidade da crise não o
PIB per capita, mas o PIB absoluto,
a atual crise é a pior, com perda de
7%. Nas anteriores, a queda foi de,
em ordem cronológica, 1,3%, 5,3%,
6,3% e 4,4%.
Há duas leituras para explicar crise tão profunda e de recuperação tão
lenta como a atual. A primeira alega
que as políticas econômicas adotadas
em resposta à crise, principalmente a
partir de 2015, agravaram-na muito
e respondem pelos números superlativos assumidos pela atual depres-

são. A segunda sustenta que foram
cometidos inúmeros erros nos dez
anos anteriores ao agravamento da
crise e que, dados os desequilíbrios
que observávamos em 2014, não era
possível evitar uma depressão como
a que enfrentamos agora.
Como já argumentamos em outras
oportunidades, a crise, no entender
da coluna, é a culminação de duas
dinâmicas que se reforçaram apesar
de serem independentes. A primeira
é conhecida por contrato social da
redemocratização – o desejo da sociedade de construir no Brasil um
Estado de bem-estar social padrão
europeu continental – e a segunda
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é a alteração da política econômica
que ocorreu a partir de 2006, com a
saída do ministro Antônio Palocci e
a ida para a liderança da formulação
da política econômica do ministro
Guido Mantega.
No final de 2005, a então chefe da Casa Civil, ministra Dilma
Rousseff, em entrevista ao Estadão,
mandou para o espaço o esforço
de iniciar um ajuste fiscal estrutural que implicaria uma reforma
da Previdência. Esse foi o primeiro passo para o desastre de 2015.
Os desequilíbrios de nosso contrato social ficaram escondidos, pois,
entre 1999 até 2011, a taxa de
crescimento da receita recorrente
da União era bem superior ao ritmo de expansão da economia. Foi
possível, com o aumento da receita, acomodar um contrato social
que requeria taxas de crescimento
do gasto público sistematicamente
superiores às da economia.
Em 2006, uma série de medidas
intervencionistas passou a ser adotada em função da mudança da agenda do Ministério da Fazenda. Temas
como desonerações discricionárias,
alteração do marco regulatório do
petróleo, requerimentos excessivos
de conteúdo nacional, hipertrofia
dos bancos públicos, empréstimos
subsidiados, intervenção no setor
elétrico, desajuste fiscal, controle
tarifário etc. passaram a fazer parte
do dia a dia da formulação da política econômica.
A interpretação da coluna é que
os desajustes fiscais do contrato social da redemocratização, associados
ao impacto dessa agenda pós-2006
sobre as contas do Tesouro e sobre
a eficiência econômica, explicam a
gravidade e a duração da crise. Evi-

dentemente a existência de um impasse político que atrasa a solução
do problema fiscal agrava em muito
o quadro e retarda a recuperação.
Assim, após essa comédia de erros
que foi a formulação da política econômica principalmente entre 2009
e 2014, era muito difícil impedir o
tombo que tomamos.
Há, no entanto, outro ponto de
vista que alega que a profundidade
da crise e sua duração devem-se à
política adotada a partir de 2015.
A forte elevação da taxa de juros, a

Após a comédia de erros
que foi a formulação
da política econômica
principalmente entre
2009 e 2014, era muito
difícil impedir o tombo
que tomamos

contração fiscal, a desvalorização do
câmbio e a devolução de uma vez do
atraso tarifário explicariam a crise.
A dificuldade com essa explicação
é que, com relação a esses fatores, o
ano de 2015 não foi tão ruim assim.
Podemos, por exemplo, tomar 2003
como comparação. Em 2003 o PIB
real cresceu 1,1%, ante recuo de
3,5% em 2015. No entanto, os juros
reais eram muito maiores, 13,2%
em 2003 ante 7,5% em 2015; e a

contração fiscal também foi bem
maior, segundo o dado da SPE do
MF: 0,9% do PIB ante 0,3%, respectivamente. De fato, a desvalorização
do câmbio foi menor em 2003, de
5%, ante 42% em 2015 (embora,
em termos de efeitos disruptivos em
2003, talvez fosse correto considerar
também a fortíssima desvalorização
de 2002); e os preços administrados
subiram menos, 15% ante 18%,
respectivamente. E, efetivamente, o
mundo ajudou menos no episódio
atual. O comércio mundial em 2003
cresceu 5,8%, ante 2,7% em 2015.
A forte desvalorização do câmbio em 2015 foi resultado da política anterior, que segurou muito
o dólar nos anos precedentes. Para
termos uma ideia, o déficit de transações correntes foi de 4,2% do PIB
em 2014, após ter rodado a 3% do
PIB de 2011 até 2013. Não parece
que seria possível segurar o câmbio
ainda mais.
Ou seja, a desvalorização do câmbio e o comércio internacional mais
lento contribuíram para tornar o atual episódio pior do que 2003, mas a
contração fiscal e a taxa real de juros
caminharam na direção contrária.
Fica como tema para pesquisa futura, mas não parece que o
câmbio e a devolução da inflação
de administrados – visto que a velocidade do comércio não pode ser
controlada – possam explicar um
comportamento tão distante entre
o crescimento de 1,1% em 2003 e
um recuo de 3,5% em 2015, principalmente se lembrarmos que as
políticas fiscal e monetária foram
bem mais frouxas no episódio mais
recente. É difícil absolver a virada
heterodoxa da política econômica
no período petista.
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“Esta não é uma
eleição redentora”

Marcos Nobre
Professor de Filosofia Política da Unicamp, pesquisador do Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento (Cebrap)

Conjuntura Econômica — O final
de abril marcou os primeiros ensaios de configuração de alianças
para a campanha presidencial, com
as conversas entre Geraldo Alckmin

Solange Monteiro, de São Paulo

e Michel Temer, e de Ciro Gomes e

A falta de clareza do panorama eleitoral para 2018 é um fator preocupante

fim da expectativa sobre algum ele-

que, na visão do cientista social Marcos Nobre, não terminará com ganhos para

mento novo nestas eleições?

aqueles que esperavam renovação trazida pelo desgastante processo da Lava

O bloqueio a qualquer coisa de

Jato. O que se verá, descreve, é um sistema político lutando por manter a blin-

novo já foi estabelecido na refor-

dagem que o afasta da interferência da sociedade e anula os canais de repre-

ma eleitoral do ano passado. Ali

sentação, sistema que Nobre diagnosticou previamente em seu livro Imobilis-

é que se fechou a eleição para o

mo em movimento, de 2013. Em entrevista à Conjuntura Econômica, Nobre diz

novo, no momento em que se es-

não estranhar se houver aumento de votos brancos e nulos nestas eleições, e

tabeleceu o financiamento público,

alerta para a necessidade de reconexão do sistema político com a sociedade.

e que são as cúpulas partidárias as

“Se no médio prazo não houver esse reencontro, o país afunda. E não será por

que decidem o destino do recurso.

uma questão somente econômica”, diz.

Veja, mesmo com o financiamento
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exclusivamente público, se pode-

pode-se tecer loas às redes sociais,

Este atraso é inédito por uma sé-

riam estabelecer regras para distri-

à internet, mas as máquinas parti-

rie de fatores. Tivemos muita cri-

buição desses recursos dentro dos

dárias são muito importantes para

se, rupturas, então é de se esperar

partidos. Mas a reforma eleitoral

uma quantidade expressiva, diria

que esta eleição seja diferente de

não quis regrar a atividade inter-

esmagadoramente majoritária, dos

outras eleições gerais. Mas um dos

na destes. Com isso, deu-se todo o

votos. Porque é esse esquema do

elementos centrais foi a dúvida se

poder às cúpulas partidárias para

partido que tem o vereador, o pre-

o ex-presidente Lula seria candida-

negociar o único recurso sólido

feito, que por sua vez está ligado

to ou não. E a prisão do ex-presi-

existente na eleição.

a um deputado, que está ligado a

dente criou um fator de incerteza

Além disso, a reforma eleitoral

uma candidatura ao governo, que

ainda maior. Isso é muito perigoso,

não permitiu listas cívicas, conhe-

está ligado a uma candidatura pre-

porque a campanha eleitoral pro-

cidas como candidatura indepen-

sidencial, formando o sistema de

priamente dita já vai ser muito cur-

dente. Sem esse tipo de candida-

busca de voto.

ta. Se demorar demais para mon-

tura, para poder se expressar, o

tar alianças e palanques estaduais,

candidato tem que se filiar a um

haverá muitíssimo pouco tempo

partido existente e, no momento

de campanha, e isso é muito grave

em que faz isso, está submetido
ao poder das cúpulas partidárias.
Ao fazer esse arranjo, automaticamente impediu-se o surgimento do
novo, ou se colocou esse novo surgindo sem recurso, sem condições
de disputa efetiva. Aí o que vemos
são ondas – como a onda Doria, a
onda Huck, agora a onda Joaquim
Barbosa. Cada vez você tenta buscar alguém que representaria esse
novo, mas na verdade ele está muito limitado.
Outro elemento importante é

Nas eleições gerais

porque o país está numa situação

anteriores, a essa altura já

tempo de discussão. Em princípio,

sabíamos quem eram os

o fim da janela de troca partidá-

candidatos e os palanques

Lula esticou isso. Evidentemente

estaduais estavam quase

centro-direita, pois ao adiar o iní-

montados. Esta eleição está

principalmente a descobrir qual é

muito atrasada

dramática e vai ter muito pouco
isso já tinha que ter acabado com
ria em 7 de abril. Mas a prisão de
não é uma estratégia boa para a
cio efetivo de campanha se demora
de fato o potencial do candidato
Geraldo Alckmin, já que ele é um
candidato de máquina, pois lhe

que, diferentemente das eleições

falta carisma, é muito identificado

de 1989, que são comparadas às

com São Paulo, com dificuldade de

deste ano pela aparente alta frag-

nacionalizar o seu nome. Ele só vai

mentação, temos a máquina parti-

Já em comparação às demais elei-

conseguir verificar seu potencial

dária de uma eleição geral. A elei-

ções gerais, o que temos de novo é que

de deslanchar no momento em que

ção de 1989 era solteira, só para

está muito tarde para fechar alianças.

as máquinas partidárias estiverem

presidente. Numa eleição geral,

Em qualquer das eleições gerais ante-

arrumadas. E isso não aconteceu

são fundamentais os palanques es-

riores, a essa altura já sabíamos quem

ainda, porque o governo Temer

taduais, as alianças que os parti-

eram os candidatos e os palanques

negocia para que a campanha do

dos fazem nacionalmente e as que

estaduais estavam quase montados.

Alckmin seja uma defesa do seu

são feitas localmente. É nesse mo-

Esta eleição está muito atrasada.

governo, o DEM do Rodrigo Maia

mento em que as máquinas partidárias começam a funcionar. Hoje

quer um espaço dentro da uma
A que se deve esse atraso?

aliança que seja maior do que o
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que é oferecido, está todo mundo

havia anunciado desistência da

sidencial sem nenhuma chance, como

tentando encontrar espaços para

candidatura) e Marina, à frente de

franco-atirador, ou então terá que ter

se colocar dentro, e na verdade um

Alckmin na pesquisa Datafolha de

recurso partidário substantivo. Esse é

acaba minando o outro.

intenção de voto de abril?

um dilema, uma dificuldade da can-

Esta é uma eleição curiosa, porque

didatura Joaquim Barbosa. Além das

E no espectro da centro-esquerda?

os que estão na frente nas pesqui-

dificuldades pessoais dele. Um candi-

A centro-esquerda também tem

sas irão murchar. É para o segundo

dato que diz que não está convencido

muita coisa envolvida. Com quan-

pelotão que temos que olhar, e não

em disputar a presidência não é exa-

tos candidatos vai sair? O PT não

para o primeiro.

tamente candidato. A outra coisa que

pode passar o bastão para outra

Joaquim Barbosa tem dois pro-

está envolvida é que ele precisa saber

pessoa que não o Lula, pois do pon-

blemas. Um é a situação interna do

qual o destino do Lula para decidir,

to de vista da estratégia isso signi-

PSB, pois nitidamente o partido prio-

esticar a corda até onde puder.

ficaria abandonar o ex-presidente

riza a eleição dos governos estaduais,

No caso da Marina, quanto a

Lula à sua sorte. Por outro lado,

Rede tem de recurso para a campa-

ou eles fazem isso, ou não conse-

nha presidencial? Migalhas. Quan-

guirão montar nenhum palanque

to tempo de TV? Nove segundos.

estadual. E está chegando no limite.
Está todo mundo tentando esticar
essa pré-campanha até julho, mas é
impossível. Não dá para chegar em
julho sem ter palanque estadual.
O sistema político, em termos de
campanha eleitoral, está na situação do dilema do prisioneiro − com
toda a ironia que a expressão envolve, mesmo não sendo uma situação
para risos. Um lado está esperando
o outro se mexer, e todo mundo
está parado. A centro-direita está
esperando o Lula se resolver; o Lula

A eleição de 2018 não

Quantos

palanques

estaduais?

Três. Não tem número mínimo de

é para a sociedade

deputados para ser chamada para

se reconectar com o

porque querem, mas pela lei não

sistema político, mas

ça. Sem recurso, estrutura, aliança

para o sistema político
sobreviver, da maneira
como ele puder

um debate. As TVs podem chamar
precisam. Não tem nenhuma aliane palanque, fica difícil.
Jair Bolsonaro, que se mantém
desde o ano passado na linha de
frente da intenção de voto, segue a
mesma cartilha?
O Bolsonaro pode ser incluído

está esperando acontecer alguma

nesse grupo. No caso dele, tenho

coisa na situação dele para saber

a impressão de que ele atingiu seu

como vai se mexer. E todo mundo

teto, e só irá perder votos a partir

no meio está esperando a definição

especialmente Pernambuco e São

do momento em que a campanha

desses dois lados. Então todo mun-

Paulo, que apoiam Lula e Alckmin.

se iniciar efetivamente.

do espera o outro se mexer. Se eu

O segundo problema é que, se tiver

fosse colocar um lead nesta entre-

candidato presidencial, significa que

Em geral, os discursos de campa-

vista, seria este: cada lado está espe-

vai retirar recursos de campanhas es-

nha costumam ter como referên-

rando o outro se mexer, e está todo

taduais e de eleição para o Legislati-

cia o governo de turno. Hoje esse

mundo parado.

vo. O custo de se ter um candidato

farol parece competir com outros

presidencial nesse esquema de finan-

temas, como o da corrupção. Como

E quanto a Joaquim Barbosa (que,

ciamento é exorbitante. Então, ou o

espera que será o debate entre

na data desta entrevista, ainda não

partido aparece como candidato pre-

os candidatos?
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Aí temos outro elemento parecido

um lado, a centro-esquerda vai di-

existe na política só vai aumentar, e

com 1989. O governo de plantão é

zer que garantiu melhoria de vida

não diminuir. Esta não é uma elei-

universalmente rejeitado. Naque-

para todo mundo, e relacionará o

ção redentora. Não é eleição para

le ano, lançou candidato, Ulysses

alto nível de desemprego ao atual

a sociedade se reconectar com o

Guimarães, que mesmo não fa-

governo. De outro lado, a centro-

sistema político, mas para o siste-

zendo um discurso pró-governo,

direita dirá que não foi ela quem

ma político sobreviver, da maneira

teve 4% dos votos. E hoje não se

levou o país à ruína, e por isso é a

como ele puder. É para isso que foi

rejeita simplesmente o governo,

única que pode prometer melhoria

feita a reforma eleitoral, é para isso

mas o modo de funcionar do sis-

econômica. Não acho que a quali-

que está organizada a eleição pre-

tema político como um todo, en-

dade do debate será boa.

sidencial. O que podemos esperar?

tão faz sentido que o governo faça

Um grande aumento do número de

parte dessa rejeição generalizada.

Pelo atual estágio da Lava Jato,

votos em branco ou nulos, grande

A questão é que é uma rejeição de

como avalia o impacto da operação

indiferença do eleitorado, que deve

máquinas, e daí eu insisto: de má-

pensar “o voto é obrigatório, está

quina partidária, sobretudo. Não

bom, vou lá votar no que talvez

estou falando de máquina de go-

seja o menos pior, mas não espe-

verno federal ou estadual. É claro
que estas têm alguma influência,
pelo menos até o meio do ano,
porque envolve cargos, destinação
de verbas. Usar a máquina federal,
entretanto, neste momento só vale
desconectando-a da defesa do governo. É a única alternativa que
serve para a centro-direita. Então
a base da estratégia da centroesquerda será colar Alckmin no
governo Temer, e o Alckmin vai
ter que se descolar o tempo inteiro
para ser eleitoralmente viável.

Proibição de coligação

ro nada”. Ou seja, é uma eleição

pode mudar muita coisa.

ninguém confia que alguma coi-

Mas lembre-se que 2020

uma percepção muito correta por

está longe, e o próximo
Congresso pode derrubar
essa proibição e tudo se
mantém como está

de desesperança no sentido de que
sa de novo aconteça. E me parece
parte do eleitorado, porque não vai
sair nada novo.
E quanto a possíveis correções de
rumo para uma maior transparência política?
Não vai ser nessa eleição. Essa eleição não tem essa função. Inclusive
acho que colocar nessa eleição um
peso que ela não tem é um pro-

Na sua opinião, qual peso a eco-

blema político grave. Porque não

nomia terá na decisão de voto

se trata de reconectar a sociedade

este ano?

na definição do voto do eleitorado

com o sistema político. É simples-

A economia sempre pesa muito,

e para a revisão de práticas ilegais

mente saber quem está no jogo e

mas temos uma situação extraor-

dentro do sistema político?

quem está fora. Quem não reno-

dinária no sentido de que atribuir

Tudo isso que estamos falando

var o mandato cai na Lava Jato,

a situação econômica ao governo

significa que a eleição de 2018 é

quem renovar vai para prescrição

atual é uma coisa que não tem efei-

uma eleição de máquina. E que o

e provavelmente se salva. E saber

to eleitoral significativo, porque o

sistema político se blindou contra

quais são as forças que vão reorga-

próprio governo não tem potencial

qualquer novidade e interferência

nizar o sistema político a partir de

eleitoral. Será uma eleição em que

da sociedade no processo. Isso sig-

2019. Já existe uma reorganização

cada um tentará culpar o outro. De

nifica que o desencanto geral que

do sistema político acontecendo.
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Um exemplo: estamos vendo a re-

Há duas possibilidades. A primei-

de fevereiro caso esses movimentos

composição da Arena. O partido

ra é de que o sistema se concentre,

da nova política conseguirem ele-

que deu origem ao PP foi a Arena:

como citei no exemplo do DEM e

ger um número mínimo de repre-

surgiu o PDS, o PTB depois o PP.

do PP se fundindo. Os políticos po-

sentantes na Câmara dos Deputa-

E o PFL, que deu origem ao atual

dem pensar: “vamos formar dois

dos. Isso está em curso. Talvez não

DEM, é um racha do partido de

partidos grandes e a partir daí va-

seja algo viável dentro da Câmara,

sustentação da ditadura militar

mos estabelecer uma cláusula de

dependendo da correlação de for-

que foi apoiar Tancredo Neves no

barreira pesada, porque daí a gente

ças, mas tem o poder de pelo me-

colégio eleitoral. Hoje DEM e PP

já sabe que sobreviveu”. E a partir

nos tensionar a discussão.

estão trabalhando juntos, fazendo

daí também podem estabelecer a

negociações e alianças juntos. Eles

proibição de coligações. Ou esta-

Em entrevista à Conjuntura Eco-

atuam como bloco. Não só dentro

belecer uma maneira de se coligar

nômica em setembro passado,

do parlamento, mas nas alianças

só a partir dos grandes. A outra

a cientista política Maria Celina

estaduais. Então qual a perspecti-

D’Araújo afirmou considerar que

va que eles têm na cabeça: de que

mais importante do que a so-

em fevereiro de 2019 começarão

ciedade acreditar em lideranças

a formar um partido que aglutine
de novo PFL e DEM, que no desejo expresso do Rodrigo Maia teria
cem deputados federais, nada menos que isso. É um projeto de reorganização. Para se ter uma base
de comparação, se nestas eleições
um partido grande for muito bem,
elege 60 deputados. Hoje o máximo são 58 (PT). Nestas eleições,
um partido médio bem-sucedido
vai ter entre 40 e 50 deputados; um
grande entre 50 e 60; um partido
pequeno entre 20 e 40, e um nanico

É melhor confiar em

excepcionais é ela acreditar nas

instituições do que em

afirmação? Nesse caso, considera

pessoas, mas tampouco é

instituições. Concorda com essa
que hoje estamos melhor ou pior
do que há dez anos?
Em abstrato, é claro que concordo.

irracional que o eleitorado

Concretamente, entretanto, nin-

se volte para pessoas

nenhuma. A história da confiança

quando as instituições são

de que as instituições se desmorali-

disfuncionais

presentadas em um sentido amplo,

guém confia mais em instituição
em pessoas tem a ver com o fato
zaram. Elas não se sentem mais renão veem espelhadas sua posição,
seus valores. Idealmente, é melhor

abaixo de 20.

confiar em instituições do que em
O fim das coligações em eleições

possibilidade é isso não acontecer,

pessoas, mas tampouco é irracio-

proporcionais que passa a vigorar a

não haver concentração partidária,

nal que o eleitorado se volte para

partir das eleições de 2020 poderá

não ter cláusula de barreira e cair

pessoas

mudar esse desenho? Espera algu-

a proibição de coligações. Existem

são disfuncionais.

ma reforma adicional até lá?

também movimentações, a partir

Proibição de coligação pode mudar

da sociedade civil, para apresen-

Como melhorar as instituições?

muita coisa. Mas lembre-se que

tação de uma reforma política por

A melhora do sistema só virá quan-

2020 está longe, e o próximo Con-

forças políticas novas de fato, que

do houver reconexão com a socie-

gresso pode derrubar essa proibi-

não estão ligadas aos esquemas

dade. Quando esse encontro vai se

ção e tudo se mantém como está,

tradicionais. Essa reforma prova-

dar? Não está no horizonte. O que a

com a cláusula de barreira mínima.

velmente será apresentada a partir

gente sabe é que, se no médio prazo
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quando

as

instituições

ENTREVISTA Marcos Nobre

não houver esse reencontro, o país

perspectiva de fato que o tema real

fazer chegar no momento certo da

afunda. E não será por uma questão

da eleição esteja em discussão.

campanha a informação falsa exa-

somente econômica.

tamente à pessoa ou ao grupo de
Sem desmerecer o tema fake

pessoas que está propenso a aceitar

Matéria publicada pelo jornal O

news e política, considera que no

essa informação. E isso não é nada

Estado de S. Paulo apontou que,

Brasil esse fenômeno poderia ter

fácil. Daí a importância do que

mesmo com o forte desgaste do Le-

um impacto importante, como o

aconteceu na campanha em que se

gislativo, o número de deputados

que se estima ter acontecido nos

elegeu Donald Trump. Os aplicati-

federais interessados em disputar

Estados Unidos na eleição de Do-

vos que roubavam informações de

a reeleição é maior desde 1990.

nald Trump?

usuários de redes sociais tinham

Considera viável uma renovação

A campanha virtual não ganha so-

uma sofisticação inédita. Não espa-

da casa que frustre a intenção des-

zinha uma eleição, mas pode decidi-

lham fake news, simplesmente. En-

ses parlamentares?

la. Em uma disputa apertada, uma

viavam informação falsa criada sob

Depende do que você chama de re-

medida para aquela pessoa ou gru-

novação. Como disse, essa reforma

po de pessoas que teria maior pro-

eleitoral foi feita para que, mesmo

pensão a aceitar essa informação

que entre um nome novo, ele represente a mesma coisa. A partir do
momento em que a cúpula partidária é quem controla o recurso,
ela controla também a chance de
alguém se eleger. Se por acaso um
nome novo for beneficiado pelas
cúpulas partidárias com recurso,
ele é um nome em quem as cúpulas
partidárias confiam. Portanto, não
é renovação. Nominalmente, por
valor de face, poderá haver uma
mudança, mas não no sistema. Ele
continua funcionando como sem-

O que pode acontecer

como decisiva para a determinação

com frequência é que

sil alguém detenha uma tecnologia

pessoas que aceitam as

As fake news parecem distribuídas

fake news as aceitam

que recebemos no email com pro-

porque vai ao encontro

muito ineficiente. Nesse sentido, o

da posição de voto que

é que pessoas que aceitam as fake

já tinham

de seu voto. Não parece que no Bracom essa sofisticação e precisão.
à maneira de um spam, como os
paganda ou tentativas de golpe. É
que pode acontecer com frequência
news as aceitam porque vai ao encontro da posição de voto que já tinham. Além disso, depois da eleição

pre funcionou, talvez mais blinda-

americana, os proprietários de redes

do do que foi anteriormente. Por

sociais já estão em alerta para esse

esse valor de face, pode ser que

tipo de ferramenta e sabem que isso

tenhamos uma taxa de renovação

pequena porcentagem de votos

pode afetá-los de maneira extrema-

um pouco superior às taxas histó-

pode ser decisiva. É nesse contexto

mente negativa. Ou seja, precisaría-

ricas, que são altas. Mas não mui-

que entra a importância da questão

mos nuançar melhor a questão das

to maior, pois esta é uma eleição,

das fake news. Aquelas pessoas que

fake news, ter um quadro mais pró-

como mencionei, para salvar man-

não têm ainda uma posição conso-

ximo do real de quem as dissemi-

datos e pessoas da Justiça. E, em se-

lidada de voto podem ser propensas

na para poder avaliar seu impacto.

gundo lugar, para estabelecer quem

a aceitar uma falsa informação que

Mas a minha impressão, apesar do

vai participar do jogo de reorgani-

venha a ser decisiva. Uma campa-

risco que a eleição americana mos-

zação do sistema político a partir

nha que se utiliza de fake news tem

trou, é que não serão decisivas na

de 2019. É uma eleição que não dá

justamente a grande dificuldade de

eleição brasileira deste ano.
M a i o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 17

MACROECONOMIA

Fatos e mitos da era Lula
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

A prisão do ex-presidente Lula
não trouxe a comoção nacional
que era esperada por alguns, mas
suscitou grande discussão sobre a
culpabilidade ou inocência do mesmo. Afinal de contas, Lula é culpado ou não? A decisão da Justiça
Federal não deixa dúvidas. Neste
artigo não vou tratar deste tema,
pois não sou especialista em direito. Numa visão política, fora do
contexto do apartamento tríplex,
o ex-presidente é responsável pela
corrupção endêmica do seu governo. Não adianta argumentar que é
impossível para um governante, ou
qualquer executivo, ter informação
sobre o comportamento dos subordinados. A responsabilidade é de
quem escolhe e nomeia.
Este artigo tem como objetivo
analisar, de modo sucinto, os fatos e mitos da economia brasileira na era Lula, que abrange o seu
governo e de sua sucessora, a expresidente Dilma, uma escolha pessoal do Lula, anunciada como uma
grande gestora e que foi sancio18 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 018

nada pelos eleitores que seguiram
a recomendação do ex-presidente.
Uma maneira didática de organizar
as informações consiste em dividilas em dois grupos: o crescimento
econômico e o bem-estar social.
Alguém pode dizer com razão que
esta divisão é artificial porque o
crescimento econômico pode promover o bem-estar social, como
ocorreu com o crescimento econômico recente da China que tirou da
pobreza e miséria mais de 500 milhões de pessoas.
Comecemos, então, pelo crescimento econômico. A tabela ao
lado mostra a taxa de crescimento
médio do PIB nos governos do PT.
No seu primeiro período, Lula I,
a taxa média foi de 3,5% ao ano.
No segundo período o Brasil cresceu em média 4,6% ao ano. No
primeiro período da ex-presidente
Dilma, a economia despencou e a
taxa de crescimento foi de 2,2% ao
ano. No segundo período, Dilma
II, a economia teve a pior recessão
de sua história recente, com a taxa

CONJUNTURA MACROECONOMIA

A era Lula não
será lembrada pelo
crescimento econômico,
mas sim pela maior
recessão da economia
brasileira nos
tempos modernos

Governos do PT:
crescimento do PIB e inflação

Gráfico 1 – Taxa de homicídios no Brasil por
100 mil habitantes
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A análise do bem-estar social é
muito mais complexa porque envolve várias dimensões. Neste artigo selecionamos cinco variáveis: 1. taxa
de homicídio; 2. taxa de mortalidade infantil; 3. instalação adequada
de esgoto; 4. domicílios com água
potável e 5. distribuição de renda.
Comecemos pela taxa de homicídio
por cem mil habitantes. O gráfico
1 mostra a evolução desta taxa no
período 1996-2015. No primeiro
governo Lula a taxa diminui. Em
meados do segundo governo a taxa
começa a subir e volta para onde
estava antes dos governos do PT.
Portanto, o bem-estar social não
melhorou na era Lula.

2011

9,0

2010

-3,7

2009

Dilma II

2008

6,1

2007

2,2

2006

Dilma I

2004

5,1

2003

4,6

2002

Lula II

2001

6,4

2000

3,5

1999

Lula I

O gráfico 2 mostra a evolução
da mortalidade infantil no Brasil
no período de 2000 até 2016. Esta
curva tem sido decrescente, com sua
tendência não se alterando na era
Lula, pois ela não mostra mudança
na sua inclinação. Segue-se, portanto, que este aumento de bem-estar
não pode ser atribuído aos governos da era Lula.

1998

Inflação
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O gráfico 3 mostra a porcentagem de domicílios com instalação
adequada de esgoto no Brasil no
período de 1981 até 2013. A curva
tem uma tendência crescente e não
existe qualquer mudança na mesma que possa ser identificada com
a era Lula, A melhoria do bemestar social dos brasileiros neste
quesito não pode ser atribuída aos
governos do PT.
O gráfico 4 mostra a porcentagem de domicílios com água potável ne rede geral, para a economia
brasileira, no período 1981-2013.
O padrão desta curva é semelhante
as anteriores, com uma tendência
que não sofre qualquer inflexão na
era Lula. Logo, não seria apropriado identificar a melhoria de bemestar neste quesito com os governos do PT.
A distribuição de renda de um
país costuma ser medida pelo coeficiente de Gini, que varia entre zero e
um. Quanto mais próximo de um a
renda é mais concentrada, e quanto
mais próximo de zero ela é melhor

2005

de inflação aumentando para 9%
ao ano. Como comparar estes números com outros que sirvam de
referência? Por exemplo, a economia brasileira cresceu de 1920 até
1980 a uma taxa média de 7% ao
ano. Portanto, o governo do expresidente Lula não foi o melhor
da nossa história como seus seguidores afirmam. Quando se analisa
o conjunto da obra, de Lula I até
Dilma II, o Brasil cresceu menos do
que o mundo, piorando nossa posição no cenário internacional.

Brasil
Fonte: IPEA – Atlas da Violência.
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Gráfico 2 – Taxa de mortalidade infantil
(por mil nascidos vivos)
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distribuída. A tabela abaixo mostra a
evolução do coeficiente de Gini, para
o Brasil, no período 1993-2013. Este
coeficiente diminui de 0,604 para
0,596 nos governos do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso. Na era
Lula o coeficiente diminui de 0,596
para 0,527. Uma das políticas da era
Lula que influenciou esta melhora
foi o programa Bolsa Família, um
programa de transferência direta de
renda para as famílias pobres.

Brasil

Fonte: IBGE.

Coeficiente de Gini do
Brasil: 1993-2013

Gráfico 3 – % de domicílios com instalação
adequada de esgoto
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Fonte: Ipea.

Fonte: Ipeadata.

Gráfico 4 - % de domicílios com água potável
na rede geral
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Fonte: Ipea.
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A era Lula não será lembrada
pelo crescimento econômico, mas
sim pela maior recessão da economia brasileira nos tempos modernos. O mito de que houve uma
mudança radical no bem-estar da
sociedade brasileira também não é
verdade. Os favelados continuam
nas favelas como sempre. Todavia, um fato importante ocorreu, o
programa Bolsa Família melhorou
o bem-estar social dos pobres e miseráveis deste país.
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Default, câmbio e inflação

Rubens Penha Cysne
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)
Países que conjugam metas de inflação
a câmbio flexível em ambiente de leniência fiscal e relação dívida pública/
PIB muito elevada, com vencimentos
em curtos períodos de tempo, estão
sempre sujeitos a um possível pesadelo: que elevações dos juros básicos
da economia, a partir de certo ponto,
possam sinalizar um aumento de probabilidade de default sobre a dívida.
Nesse cenário, um aumento de juros
pode não ser suficiente para tornar a
dívida mais atrativa para o poupador.
Ou pode até mesmo reduzir a demanda pela mesma.
A possibilidade de default reduz
em pelo menos duas formas a atratividade da dívida em relação a um
investimento livre de risco. Primeiro,
reduz os recebíveis esperados não apenas dos juros futuros, mas também
do principal. Segundo, introduz uma
incerteza em relação ao montante em
si do default e do retorno do título.
Dependendo da aversão ao risco do
poupador, esse segundo fato também
pode ter reflexos bastante significativos sobre a atratividade da dívida.
Esses dois fatos implicam que a
perspectiva de default tende a agir
2 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 018

como uma previsão autorrealizável. Isso porquê, para compensar as
perdas pelo default e o prêmio de
risco associado, o emissor do título
tem que elevar compensatoriamente
os juros. O juro de equilíbrio entre
oferta e demanda torna-se mais elevado. Isso, evidentemente, deteriora
ainda mais a trajetória de evolução
da dívida, fator importante para a
conjectura inicial sobre o default.
Quando o regime cambial é flexível e parte da dívida é denominada em
moeda estrangeira, pode-se estabelecer
um motivo adicional para essa dinâmica perversa. Se a aversão ao risco do
poupador externo for mais elevada
que a média de mercado, a incorporação da perspectiva de default pela taxa
de equilíbrio de mercado pode não ser
suficiente para manter a atratividade
externa do título. O fluxo de capitais
para o país pode por isso se reduzir,
desvalorizando o câmbio e majorando
o serviço da dívida. Novamente, há
uma deterioração da dinâmica de endividamento, fomentando a expectativa
inicial de default.
Alternativamente, quando o regime cambial é flexível e o país adota

um rígido programa de metas de inflação sem a devida contrapartida fiscal, a mesma dinâmica perversa pode
ocorrer independentemente de se ter
ou não parte da dívida pública denominada em moeda estrangeira. Novamente, na presença de poupadores
externos muito avessos ao risco, o aumento da perspectiva de default (e a
consequente resposta do Banco Central elevando o juro básico da economia) pode gerar uma desvalorização
cambial, ao invés de valorização.
Com a desvalorização, elevam-se
os preços internos dos bens importáveis e dos bens exportáveis. Não é
certo que isso gere aumento de inflação, posto que a elevação inicial de
juros terá também atuado no sentido
de baixar os preços através do seu
impacto negativo sobre os investimentos (incluindo bens de consumo
duráveis e estoques), demanda agregada e, consequentemente, sobre o
emprego e sobre os salários.
Ocorre que, sem a ajuda do câmbio (através de uma valorização
cambial), esse canal costuma não ser
suficiente para reverter a inflação.
Se o Banco Central, nessas circuns-

CONJUNTURA MACROECONOMIA

tâncias adversas, insistir em elevar
novamente os juros, terá criado uma
dinâmica perversa que deteriora a
trajetória esperada da dívida pública
e, desta forma, fomenta a expectativa de default. Ou seja, a expectativa
inicial de default terá fomentado o
mesmo, como nos casos anteriores.
Por todos esses motivos, é muito
importante entender quais são as variáveis que devem ser objeto de monitoramento de forma a impedir que
uma economia se encontre na situação
descrita anteriormente, na qual uma
expectativa inicial de default encontra,
nos fundamentos da economia, espaço
para se autoalimentar. E, adicionalmente, para impedir que o país se situe
em uma situação de dinâmica perversa, seja entre juros e câmbio ou entre
juros e inflação.
A dinâmica perversa entre juros
e câmbio ocorre, como descrevemos
anteriormente, quando uma elevação
dos juros básicos pelo Banco Central
gera uma desvalorização cambial
(aumento do preço de referência da
moeda estrangeira), ao invés de uma
valorização. A dinâmica perversa
entre juros e inflação ocorre quando
uma elevação dos juros básicos acaba por gerar uma elevação, ao invés
de uma queda da inflação.
A dinâmica perversa entre juros e
inflação ocorre quando o fomento aos
preços implicado pela dinâmica perversa entre juros e câmbio (com consequente desvalorização cambial quando
se elevam os juros básicos) se sobrepõe
aos efeitos negativos dos juros sobre a
demanda agregada e sobre os preços.
Quando isso acontece, é porque
a economia se encontra em uma
situação na qual apenas a política
fiscal pode ser eficaz no controle inflacionário. A percepção anterior de

que o Banco Central fazia um bom
trabalho ao manter juros elevados e
inflação baixa se dissipa. Percebe-se
que aquela política, ao elevar rapidamente o crescimento da dívida,
apenas postergava e ampliava o problema inflacionário de longo prazo.
Antes dessa situação mais crítica,
pode também ocorrer, no interregno ainda não perverso entre juros e
câmbio (ou seja, no período em que a
dívida não era ainda tão elevada e aumentos de juros ainda eram suficientes
para valorizar o câmbio), que a política de metas de inflação do Banco Central mantenha a economia operando
durante um longo período de tempo
com elevadíssimo desemprego em função de um câmbio valorizado.
Ou seja, em ambiente de elevada
dívida pública e forte leniência fiscal
deve-se sempre ter em mente a possibilidade de que o uso inadvertido da política monetária pode manter a inflação
baixa durante algum tempo, dando
a impressão de uma boa condução
de política. Mas tal tentativa de acomodação de irresponsabilidade fiscal
pode na verdade estar a implicar uma
severa perda acumulada (no tempo) de
emprego e produto (portanto, também
de bem-estar), bem como uma inflação
ainda mais elevada no futuro.
Na procura das variáveis que podem colocar determinada economia
em situações de dinâmica perversa juros-câmbio ou juros-inflação,
chega-se facilmente ao montante, à
maturidade e à composição da dívida pública. São fatos facilitadores
da dinâmica perversa: a) uma relação muito elevada entre dívida e PIB
ou entre dívida e receitas públicas;
b) uma qualidade dos ativos públicos inferior à qualidade dos passivos
públicos; c) um reduzido prazo de

maturidade da dívida, em particular
quando boa parte da mesma é objeto
de recompra em pequenos intervalos
de tempo; d) a existência de uma parcela significativa da dívida indexada
à moeda estrangeira de referência.
Outro ponto importante, como observamos, é a resiliência ao risco do
poupador, em particular, dos poupadores que determinam o fluxo de recursos transitando na conta de capitais
autônomos do balanço de pagamentos.
Quanto mais elevada for essa aversão
ao risco em relação à média de mercado, maiores as chances de uma dinâmica perversa na relação entre juros básicos (objeto da ação do Banco Central)
e preço da moeda estrangeira.
Uma questão interessante, com
respeito ao caso brasileiro, é saber
se, em função das dificuldades de
ordem fiscal e da elevada velocidade de elevação da razão dívida/PIB,
poderíamos nos encontrar, ou estar
migrando, para uma situação de dinâmica perversa, seja com relação
ao câmbio ou à inflação, da forma
como aqui descrita.
Cysne e Campos (2018) utilizam
dados mensais da economia brasileira relativos ao período 11/2001
– 11/2017 e o Método Simulados
dos Momentos (originalmente proposto por McFadden, 1989), para
analisar essa questão do ponto de
vista econométrico.
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Investimentos públicos,
Keynes, lições ignoradas
José Roberto Afonso
Economista, pesquisador da FGV IBRE
e professor do IDP

Uma economia que demora a engatar
uma recuperação consistente e rápida
depois de enfrentar a pior recessão de
sua história. Durante essa, recorreu ao
ativismo fiscal que resultou em disparada do endividamento público, como
no resto do mundo, porém o fez de
forma peculiar, sem elevar investimentos fixos, sem cortar tributos de forma
eficiente e com aumento desenfreado
de crédito público barato. Mudada
essa política econômica e lograda a estabilização de preços, não se consegue
entregar o ajuste fiscal tão prometido
e desejado, porque gastos seguiram
crescendo mesmo com uma nova limitação institucional e a carga tributária
não consegue retomar a níveis anteriores da crise. Reformas estruturais, nas
raras vezes em que foram propostas,
como no caso da Previdência Social,
não avançaram.
Apesar desse cenário ser mais
propenso a se ampliar reflexões e debates em torno de alternativas para
mudar e ressuscitar a economia, me
parece que pouco se tem avançado
no Brasil. Entre tantas teorias e experiências, uma opção interessante
poderia ser uma volta ao velho John
Maynard Keynes, e especificamente
em torno de sua produção original
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e não de seus seguidores, que foram
pouco fiéis as suas reflexões quando
se tratou de política fiscal. Em particular, tentamos resgatar essas ideias
no livro Keynes, crise e política fiscal, Saraiva, 2012.
Talvez menos em sua famosa
Teoria geral, e muito mais nos debates que se seguiram a sua edição,1
Keynes se inquietava há quase um
século com crises que se assemelham
muito às que assolam o Brasil de
hoje. Apesar disso, nunca defendeu
a gastança pública, com geração de
déficit e dívida, sem controle e de
forma permanente, ao contrário de
sua lenda. Ele alternou diagnóstico e
propostas ao longo do tempo, defendendo políticas econômicas diferentes para circunstâncias distintas.
Assim, Keynes foi particularmente
inovador na leitura e tratamento das
contas públicas, mas ignorado por
muitos. É o caso típico da forma de
apresentação do orçamento público,
sendo sua iniciativa de pressionar as
autoridades britânicas para passar a
distinguir as despesas correntes das
de capital. Ele desceu aos detalhes
dos critérios de como classificar os
investimentos “abaixo ou acima da
linha”. Alegava que assim políticas

CONJUNTURA MACROECONOMIA

Investimentos (ativos fixos) do governo geral: em % da despesa primária x PIB
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Fonte: Gobetti e Orair (2017), com base em informações da STN/BC/Siafi/AEPS. Elaboração própria.

do governo poderiam ser melhor
aceitas pelo parlamento e pelo público: “a questão é essencialmente uma
questão de apresentação”.
Nunca se dá crédito a Keynes por
preceitos básicos da contabilidade
pública e da transparência fiscal. O
mais importante, porém, é perceber
sua visão mais abrangente e de economia política. Ele queria corrigir
o erro de tratar todo gasto público
como se fosse igual para a economia. O erro se repete hoje, ainda que
agora aglutinando tudo em despesas
primárias de um lado, e as financeiras de outro (quer dizer, quando se
lembram que isso também é gasto).
É fato que, nos tempos de Keynes, tanto o gasto público era baixo, quanto a dívida era irrisória,
que não despertava preocupação
em como se conseguiria gerar saldos
suficientes para honrar o serviço da
dívida vincenda. Se perdeu a atenção
especial que Keynes dedicava aos
investimentos do governo em ativos
fixos, peça-chave de sua política fiscal. O chamado orçamento corrente

deveria ser sempre equilibrado, mesmo em tempos da grande recessão.
Aqui, e unicamente nessa época, ele
defendia um ativismo fiscal com dupla função: que o governo aumentasse fortemente o investimento (para
gerar demanda) à custa de expressivo endividamento (para dar aos investidores privados saída diante das
dúvidas com demais créditos).
Essa lógica keynesiana inspirou a
chamada regra de ouro: é aceitável
que o governo se endivide (até além
dos limites, como no caso europeu),
mas exclusiva e temporariamente para
financiar investimentos fixos. Nem é
preciso lembrar que o Brasil não consegue cumprir esse preceito básico.
Keynes aceitava déficit, mas em caráter temporário e focado no chamado
de orçamento de capital (até porque
obras não são permanentes). Mesmo
depois de superada a recessão e a guerra mundial, ele escreveu que preferia
o investimento ao custeio: “... questão é de grau ...”. Interpretamos que
qualidade importava tanto ou mais,
no horizonte mais largo, que apenas a

quantidade do gasto – inegavelmente
decisivo, mas no prazo curto e específico da depressão. Por princípio, o investimento público impactaria o capital,
tanto o preservaria quanto o elevaria,
o que não resultaria do gasto com o
custeio da máquina governamental.
Essa preferência não se aplica no
Brasil, apesar de ser uma economia
emergente com carga tributária acima de 30% do PIB, próximo da média das economias avançadas. Isto é
necessário face a um volume de gasto público na casa dos 40% do PIB,
mas que não consegue ostentar uma
taxa de investimento governamental
minimamente decente: 2,05% do PIB
foi a média entre 2002 e 2015, oscilando entre um piso de 1,53% em
2003 e o pico de 2,63% em 2010 –
ver gráfico. Comparado ao resto do
orçamento, foi de 6,4% da despesa
primária e 5,2% da receita líquida,
na média dos mesmos 15 anos.2
Esse cenário ficará ainda pior. A
expansão dos benefícios previdenciários e sociais, bem como da folha salarial dos servidores, segue mesmo com
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Composição por esfera dos investimentos em ativos fixos
do governo geral: 2002-15 (média)
em % do total
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Fonte: Gobetti e Orair (2017), com base em informações da STN/BC/Siafi/AEPS. Elaboração própria.

sinais de queda estrutural da receita.
Como o limite ao crescimento do
gasto federal e exigido também dos
estados, se baseia na despesa primária e não diferencia sua composição,
forçará ainda mais o corte e ajuste de
investimentos (também pouco protegido por vinculações de receita), bem
assim outras ações continuadas de
custeio (caso típico de pesquisa e inovação ou serviços de saúde).
É um momento mais do que oportuno para relembrar as lições de Keynes. Ele insistia que se mostrasse o orçamento decomposto e se privilegiasse
os investimentos. As razões eram tanto
econômicas (um gasto no presente que
incrementaria a economia e geraria retorno financeiro no futuro que pagasse
o serviço daquela dívida), quanto se
pode dizer que físicas (pelo impulso no
estoque de capital, especialmente vinculado à infraestrutura). O economista não pensava o investimento apenas
como uma forma de gasto autônomo
(para segurar e também impulsionar a
demanda, combalida pela depressão),
mas assumia um perfil de engenheiro
a defender como crucial que um país
elevasse o estoque de capital para assegurar bem-estar social.
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À parte reflexões teóricas e mesmo trabalhando com o governo britânico, Keynes notou que os investimentos precisavam ser executados de
forma descentralizada (elogiava esse
traço mais típico e histórico nos Estados Unidos que em um império centralizado) e requeriam um planejamento de longo prazo (defendia uma
junta para identificar oportunidades
e construir um banco de projetos).
Mesclando tais projetos, o grande
defensor do capitalismo pregava um
planejamento estatal forte, que trocasse o improviso por ação coordenada, em que o governo central acompanhasse e incentivasse, mas deixasse
a maior parte das obras aos cuidados
dos serviços e governos locais.
Mais uma vez, se trata de questão muito sensível ao caso brasileiro,
pois os governos municipais e estaduais responderam, respectivamente,
por 40% e 37% do investimento do
governo geral, na média do período
2002-2015. O governo federal, no
pior ano, executou apenas 11% do investido em 2003, e, no melhor, chegou
a 29% em 2011, refletindo uma forte
oscilação, que espelha no gasto agregado – ver gráfico anexo. As prefeitu-

ras, mesmo com ciclo eleitoral, sempre
investiram mais que a União, em cada
um dos últimos 15 anos (e em apenas
quatro anos, perderam dos governos
estaduais). Isso evidencia quão descentralizado é o investimento no país
e, ao mesmo tempo, quão dependente
se torna da saúde e equilíbrio federativo. Apesar dessa constatação, não se
tem sequer um sistema de informação,
quanto mais ações coordenadas para
ampliar e melhorar a qualidade do que
os governos investem.
Enfim, quando a incerteza domina ou cega as perspectivas fiscais
e macroeconômicas, talvez ajude
em resgatar debates econômicos,
sobre como se entra e como se sai
de grandes crises, pensados há quase um século atrás. Em particular,
muito se poderia aprender relembrando os ensinamentos de Keynes
sobre como investimento público e
política fiscal podem ser decisivos
para a política macroeconômica. Se
até em economias avançadas tem
sido constatado impacto positivo
da inversão para o crescimento, que
dizer de emergentes.3 Um país que
despreze tal caminho pode ser condenado a submergir.

A leitura obrigatória é o volume 27 de The
collected writings of John Maynard Keynes: activities 1940-1946, shaping the post-war, editado
por Donald Moggridge, Macmillan/Cambridge
University Press, 1980.

1

2
Ver séries históricas decompostas dos fluxos
do governo geral em Rodrigo Orair e Sérgio
Gobetti, “Resultado primário e contabilidade
criativa: reconstruindo as estatísticas fiscais
‘acima da linha’ do governo geral”, Texto para
Discussão 2288, Ipea, abril/2017.

Ver Abdul Abiad, et.al. “The macroeconomic
effects of public investiment: evidence from
advanced economies”, Working Paper 15/95, IMF,
may/2015.
3

FISCAL

Sem saída
Com estimativa de descumprimento
das regras de um lado e rigidez
orçamentária de outro, próximo
presidente não terá margem para
negligenciar a agenda fiscal
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Solange Monteiro, de Rio de Janeiro

O brasileiro que liderar a campanha eleitoral este ano e receber a faixa presidencial no dia 1o de janeiro de 2019 poderá celebrar o particular feito de vencer um
dos processos políticos mais incertos desde a redemocratização. Em seu gabinete
no Palácio do Planalto, entretanto, o clima não será de festa. Estará lhe esperando
uma espada que, tal qual a encarada por Dâmocles no conto romano, cobrará
sabedoria do mandatário para mantê-la em equilíbrio e bem presa ao teto.
A espada fiscal pendurada sobre a cadeira do presidente tem duplo fio: de
um lado, regras no caminho de serem descumpridas; de outro, um orçamento
muito enrijecido que limita seu poder de reação. Ambos apontando para um
grave desequilíbrio fiscal, que coloca a dívida pública numa trajetória arriscada
e afeta o crescimento econômico.
Das três principais regras – de resultado primário, a regra de ouro e a do teto
dos gastos –, a mais antiga é a que mais preocupa. Prevista na Constituição de
1988, a regra de ouro impede operações de crédito para pagar despesas correntes, limitando-as às despesas de capital, com o objetivo de garantir o controle
orçamentário sem comprometer o investimento. Ela passou incógnita até 2017,
quando um sinal amarelo anunciou o risco iminente de descumprimento. Para
cumpri-la este ano, além de contar com devoluções do BNDES, o governo tem
dançado miúdo para conseguir a liberação de mais recursos, como a revisão de
restos a pagar não processados e a desvinculação de superávits financeiros de fontes orçamentárias, entre eles o do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(Fistel), já aprovada pelo TCU. Pelos cálculos da Instituição Fiscal Independente
(IFI) do Senado, descontando R$ 130 bilhões que o BNDES poderá devolver ao
Tesouro – dos quais apenas R$ 30 bilhões foram confirmados até abril –, ainda
faltariam R$ 68,7 bilhões para o governo fechar essa conta em 2018 e escapar de
ser enquadrado em crime de responsabilidade, como prevê a regra. E, para 2019,
ano em que o IFI estima uma insuficiência de R$ 98,8 bilhões para chegar ao
limite legal, o recurso usado pelo governo foi incluir no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias a previsão de uma arrecadação a partir de operação de crédito suplementar para cobrir despesas correntes, numa exceção prevista na regra,
desde que aprovada pelo Legislativo por maioria absoluta. “Se nada acontecer,
o próximo presidente poderá ficar dependente do Congresso para cumprir essa
obrigação”, diz Gabriel Leal de Barros, diretor do IFI, lembrando que a estimativa da instituição é de que, pelo atual cenário de desequilíbrio das contas públicas,
a regra poderá ser descumprida por sete anos, até 2024.
Além disso, estimativas dão como praticamente certo o primeiro estouro do
teto dos gastos já no ano que vem. A Emenda Constitucional 95, de 2016, define que os gastos primários não podem superar o limite referente ao exercício anterior, corrigido pelo IPCA. Nos cálculos de Vilma da Conceição Pinto,
pesquisadora da FGV IBRE, em 2019 o governo teria que realizar um corte de
R$ 26 bilhões para conseguir cumprir o teto – o que corresponde a mais de 20%
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Regra de ouro: previsão de 7 anos sem cumpri-la
Excesso/insuficiência, em R$ bilhões
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Fonte:s Banco Central do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração IFI.

do total das despesas discricionárias
sujeitas à emenda. “A projeção de
despesa sujeita ao teto é de R$ 1,419
bilhão, ao passo que o teto estimado
é de R$ 1,394 bi”, diz.
Diante desse quadro, por onde o
próximo presidente deverá começar?
Sob o olhar de economistas ouvidos por Conjuntura Econômica, de
liberais a heterodoxos, é consenso
que sem limitar os gastos obrigatórios não há como obedecer a disciplina ditada pelas normas, o que
coloca a reforma da Previdência no
topo da lista de urgências. Mas o
atual momento de crise também joga
luz a questionamentos sobre quais
falhas justificam que um arcabouço
tão plural de regras – ao menos 11,
na contabilização feita pela IFI – não
tenha cumprido seu papel de indutor
da responsabilidade fiscal. “Basta
olhar empiricamente para observar
que as regras não foram suficientes
para evitar esse desequilíbrio agudo
das contas”, diz Barros. “No fundo,
temos que rever toda a instituciona3 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 018

lidade fiscal. Medidas pontuais não
resolvem nossa situação.”

Uma regra, várias
interpretações
Em entrevista à Conjuntura Econômica de fevereiro, a economista Ana Carla Abrão dava pistas sobre os fatores
que minam a eficácia desse arcabouço,
ao citar o baixo nível de cumprimento
das regras, muitas vezes chancelado
pelas diversas interpretações da mesma lei pelos órgãos de controle. “Do
ponto de vista da despesa de pessoal
na Lei de Responsabilidade Fiscal,
dispositivos e outros tipos de remuneração foram sendo criados à margem
da LRF (como contratação de terceirizados), e os limites passaram a não
ser cumpridos”, exemplificou. Essa
diferença de interpretação produz
como efeito colateral um indicador de
comprometimento de despesa como
proporção da receita que não reflete a
realidade e dificulta o correto diagnóstico do problema.

Barros indica que a atual situação
de descumprimento da regra de ouro
também passa por essa dinâmica de
relaxamento nos critérios de cumprimento da lei, começando pelo resultado primário. “Desde 2009, registramos
uma piora do resultado primário não
apenas em volume, mas em composição”, afirma, indicando o aumento
do uso de receitas como do Regime de
Recuperação Fiscal (Refis) e de antecipação de dividendos, que não acontecem todo ano e não se relacionam
à boa saúde da atividade econômica.
“E, do lado da despesa, além de não
corrigir sua dinâmica, somamos decisões discricionárias que geraram ainda
mais pressão”, diz, citando medidas
como a injeção de R$ 500 bilhões no
BNDES, a intervenção no setor elétrico, que demandou recursos públicos
para mitigar as perdas na indústria,
e o impacto da renúncia fiscal com a
ampliação desmedida na desoneração
da folha de pagamento.
Parte dessa maleabilidade no seguimento das regras é dada pela

CAPA FISCAL

própria norma, que ao passar pelo
Congresso muitas vezes termina com
uma redação de avó para neto. No
caso da regra de ouro, esse afago vem
da possibilidade, diferentemente do
princípio original da norma, de incluir fontes financeiras para se fechar
a conta. Para engordar a receita, a
regra permite a entrada de recursos
como repasses de pagamentos antecipados do BNDES, pagamento de
dívida de estados e municípios com a
União e o lucro contábil aferido pelo
Banco Central em desvalorizações
cambiais, que aumentam o valor,
em real, das reservas internacionais.
“Apesar de não ser uma norma fiscal propriamente dita, é uma relação
que impacta a regra de ouro, a conta
única da União, a estatística de dívida líquida”, enumera Barros. Pelo
lado da despesa, a regra brasileira
inclui no conceito de despesa de capital não apenas o investimento, mas
amortizações e inversões financeiras
como os gastos com o Programa de

Desde 2009,
registramos uma
piora do superávit
primário não apenas
em volume, mas
em composição
Gabriel Leal de Barros – IFI

Financiamento Estudantil (Fies) que,
apesar de poder trazer externalidades
socioeconômicas positivas, não se enquadra no conceito de investimento
propriamente dito.
No final, o resultado dessa soma
de adaptações ao conceito original
enfraquece o objetivo da regra de ga-

rantir um orçamento corrente equilibrado. “Pelas nossas contas na IFI, se
fôssemos aplicar o conceito de livrotexto, o mais próximo da teoria econômica, nosso déficit corrente estaria
em 6,9% do PIB. É muito maior do
que o primário, e do que hoje se considera necessário para fazer uma virada fiscal”, diz Barros. “Isso mostra
que, quando estamos falando do governo federal, sempre houve um desequilíbrio estrutural, que nos últimos
quatro anos ficou mais acentuado em
função da queda do investimento e da
própria piora do resultado primário.
Isso aprofunda nosso déficit corrente
e dificulta cumprir a regra de ouro.”

Um diagnóstico, vários
tratamentos
Esse contexto reforça a conclusão de
que haverá uma árdua tarefa esperando o presidente em 2019, à qual se
somam outras duras responsabilidades previamente contratadas, como a

Chance de romper o teto dos gastos em 2019 é alta
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revisão da regra de reajuste do salário
mínimo (ver Carta do IBRE, na página 6). E que a direção das prioridades
elegidas pelo próximo governo para
conter a situação emergencial será
fundamental para encaminhar o sistema a um equilíbrio.
Afora o conteúdo de reforma da
Previdência que deveria ser levado ao
Congresso – cujas diferentes opiniões
demandariam outra longa análise sobre seus devidos impactos – econo-

mistas consultados por Conjuntura
Econômica trafegam entre consensos
e divergências quanto como enfrentar
o descumprimento das regras. José
Roberto Afonso, pesquisador da FGV
IBRE, defende que não se deveria pensar em reformá-las sem antes garantir
mudanças do lado do gasto. “Não
adianta se colocar uma placa numa estrada limitando o excesso de velocidade se não houver, de um lado, freio no
carro e, de outro, punição para quem

Aumenta dependência de receitas extraordinárias
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descumpre a regra”, compara. “No
caso do teto dos gastos, por exemplo,
o problema não foi o teto em si, mas
esquecer de dar condições para que a
regra fosse cumprida.”
Mauro Benevides, secretário da Fazenda do governo do Ceará e um dos
formuladores do programa econômico do candidato Ciro Gomes (PDT)
– juntamente com Nelson Marconi
(FGV Eaesp) e Roberto Mangabeira
Unger –, compartilha esse diagnóstico, e critica a ordem impressa pelo
atual governo no processo de reformas, em que a aprovação da PEC dos
gastos veio antes do encaminhamento da reforma da Previdência, que
acabou não acontecendo. “Essa PEC
limita pessoal, custeio, Previdência
e investimento. Como é difícil controlar pessoal, custeio e previdência,
o pequeno ajuste que está sendo feito é nos investimentos, limitando a
capacidade de a economia reagir”,
diz. “Cortar investimento tampouco
ajuda a cumprir a regra de ouro, concentrada em punir o endividamento
na despesa corrente. E, se a despesa
sobe com a arrecadação caindo, é a
regra de superávit que é atingida. No
fundo, a reforma mais importante era
a da Previdência”, corrobora Nelson
Marconi. Com a maior perda de capital político do governo a partir do
episódio JBS, em maio de 2017, não
só a Previdência ficou longe de ser votada como se minou a capacidade de
resistência do governo a dar aumento de salário a servidores que, como
lembra Benevides, em 2017 superou
a evolução dos gastos previdenciários. “No ano passado, o gasto de
pessoal aumentou 6,7% de janeiro
a dezembro comparado com 2016,
enquanto o da Previdência registrou
crescimento de 6,1%”, diz
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Para Benevides, a regra do teto
dos gastos deveria ser alterada para
controlar apenas a despesa primária
corrente. “Dessa forma, a despesa
de capital fica liberada para se retomar a atividade pública através do
investimento”, diz. Em entrevista à
Conjuntura Econômica de janeiro, o
secretário do Tesouro, Mansueto de
Almeida, então secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério
da Fazenda, justificou a inclusão dos
investimentos dentro das despesas sujeitas ao teto para evitar uso indevido
dessa rubrica. “Se o deixássemos de
fora, entraríamos num critério bastante discricionário do que é importante
ou não”, afirmou. Samuel Pessôa,
pesquisador associado da FGV IBRE,
também demonstra preocupação com
a retomada do investimento, mas considera prudente esperar. “Acho que
primeiro temos que fazer a reforma
da Previdência e ver como fica a estrutura do gasto público. Conforme essa
evolução se der, a gente pode pensar
em algo a partir de 2020, como um
programa similar ao Projeto Piloto
de Infraestrutura (PPI)”, diz. Criado
em 2005, o PPI partiu da negociação
brasileira com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) para selecionar
um grupo de projetos de investimento de alto impacto para a atividade,
que ficaria fora do cálculo do resultado primário. “O entendimento era
de que esse investimento tinha um
efeito importante sobre a eficiência e
o crescimento econômico, como acontece com portos, aeroportos, ferrovias,
estradas, saneamento básico, mobilidade nas regiões metropolitanas. A
forma era contemplar no cálculo do
superávit o investimento com esse grupo escolhido de obras, mas, na hora
de avaliar o cumprimento da meta,

Acho que primeiro
temos que fazer a
reforma da Previdência
e ver como fica a
estrutura do
gasto público
Samuel Pessôa – FGV IBRE

descontá-lo”, explica. Pessôa ressalta,
entretanto, que é uma possibilidade
que deve ser avaliada com muito critério. “Não é algo simples, pois na hora
de votar o Congresso pode incluir um
monte de coisa, e aí acabou o teto.
Mas acho melhor do que mudar a
regra”, diz. A própria experiência do
PPI trouxe várias lições sobre o que

se evitar. Barros, do IFI, lembra que
o projeto abriu espaço para a criação
pelo governo de um tipo de banda fiscal, na qual passou-se a incluir vários
programas para descontá-los da meta.
“Houve um excesso de discricionariedade do instrumento, aumentando
sua magnitude em volume, e depois
em percentual de desconto. Até chegar
à incorporação de itens como renúncias fiscais, desonerações tributárias
e frustração de receita, por exemplo,
de resultado de leilões”, lembra, o que
contribuiu para a completa desancoragem das expectativas em torno da
política fiscal.
Em se tratando de investimento,
Pérsio Arida, assessor econômico do
candidato Geraldo Alckmin (PSDB),
prefere focar na melhoria do ambiente
para atração de investimento privado.
“Não se pode contar com o investimento público, porque nossa situação
fiscal é gravíssima”, diz, defendendo
um foco no ambiente adequado para
atração de privados, com segurança
jurídica, marco regulatório suficiente
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Despesas obrigatórias* como proporção da receita líquida (em %)
97
74
15

81
17

73

76

78

16

17

18

79
19

85
21

28
23

101

101

26

23

24

25

21

22

21

21

22

39

35

37

39

39

42

46

52

53

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

23

25

37
2008

Despesas previdenciárias** como proporção da receita líquida
Pessoal e encargos sociais
Demais despesas obrigatórias como proporção da receita líquida
*Despesas obrigatórias incluem despesas com controle de fluxo obrigatórias.
**Despesas previdenciárias incluem despesas do RGPS e LOAS/RMV.
Fonte: Tesouro Nacional.

M a i o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 3 3

CAPA FISCAL

e resolução de competências no setor
público. “Este último trata da multiplicidade de competências, que transparece em qualquer aspecto. Se pegar
o saneamento básico, por exemplo,
tem seis ministérios que opinam sobre

política de saneamento e duas agências diferentes, BNDES e Caixa. Obviamente você tem um grau de conflito de interpretação, de instâncias,
que torna o processo de investimento
muito mais difícil”, explica.

Regra de ouro:
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Retomar o planejamento
Outro elemento apontado pelos especialistas como fundamental no caminho para
o equilíbrio fiscal é resgatar a confiança no debate do orçamento público. Eles reconhecem que esse exercício tem se limitado a uma dinâmica viciada de superestimar receitas para acomodar emendas parlamentares, que posteriormente são
contingenciadas pelo governo. Para Fernando Rezende, da FGV Ebape, a reversão
desse modelo é indispensável inclusive para garantir a sobrevivência da regra do
teto de gastos, que deverá ser pressionada conforme o encolhimento da margem
de execução de despesas e custeio exacerbe a tensão política. Rezende defende
uma proposta de reforma da LDO que retome o espírito de sua criação, na Constituição de 1988, ancorada em cenários de médio prazo. Uma das características
da proposta é que as diretrizes e metas orçamentárias não se limitem a indicar
os agregados fiscais tradicionais para o acompanhamento macroeconômico, abordando também elementos referentes ao equilíbrio das contas públicas, da redução
dos desequilíbrios nas prioridades sociais, de investimentos e de recuperação da
qualidade do orçamento. “O foco no médio prazo dá um passo na direção da retomada do planejamento com base numa visão estratégica, que concorre para a
retomada da confiança da população no futuro”, afirma Rezende.
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No caso da regra de ouro, Pessôa
a coloca na lista de prioridades para
reforma, logo atrás da Previdência.
“É preciso criar contrapartidas quando ela não é cumprida, para que se
engesse o crescimento do gasto do
Estado brasileiro. Até que ele caiba
dentro dele mesmo, e a regra de ouro
esteja satisfeita”, diz. “Algo parecido com o que foi feito na emenda
do teto dos gastos: se a regra de ouro
não está sendo cumprida naquele
exercício, nem vai ser cumprida nos
exercícios seguintes, não pode dar
aumento para servidor público, não
pode contratar, não pode aumentar
nenhum gasto tributário, seja limite
de Simples, seja desoneração, seja o
que for”, completa. Mesmo concordando com a necessidade de a regra
apresentar caminhos para a recuperação, Manoel Pires, pesquisador associado da FGV IBRE, ex-secretário
de Política Econômica do Ministério da Fazenda (2016), aponta para
uma mudança na direção oposta,
que atenda à necessidade de se calibrar a dimensão do ajuste, evitando
se incorrer em medidas draconianas
que inibam a retomada da atividade e penalizem a sociedade. “Nesse
sentido, vale revisar experiências internacionais como a do Reino Unido
e a da Alemanha, que modificaram
suas regras para adequar a demanda
de ajuste às condições econômicas
do pós-crise de 2008”, afirma. Pires
lembra que, além da flexibilização do
cumprimento das metas, ambos os
países buscaram fixar um grupo de
sanções condizentes com o momento,
mas também ao objetivo da regra.
Nelson Barbosa, ex-ministro da
Fazenda e pesquisador associado
da FGV IBRE, propõe uma mudança à regra de ouro que substitui a
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limitação de operações de crédito
para gasto corrente por medidas
de ajuste automático no caso de
excesso de endividamento. “Nesse
caso, é importante estabelecer que,
quando for descumprido, o governo deve apresentar justificativas,
como acontece no sistema de metas de inflação, quais as medidas
necessárias para voltar a cumprir,
e um plano para fazer isso num
determinado horizonte de tempo”,
explica. “E, ao mesmo tempo, o
eventual descumprimento da regra
de ouro pode acionar alguns gatilhos, alguns ajustes em despesas
obrigatórias”, afirma. “O que tem
que estar na Constituição é somente o princípio geral. Porque, às vezes, dependendo do país, as medidas que têm que ser adotadas hoje
não serão as mesmas se o problema
ressurgir daqui a 30 anos”, diz. No
caso do Brasil, Barbosa sugere que
os primeiros cortes deveriam recair

ral – a Lei de Reponsabilidade Fiscal
só tem limites definidos para estados
e municípios –, e por isso não deveria ser mexida. “A Constituição prevê que a regra pode ser quebrada se
o Congresso autorizar por quórum
especial e, corretamente, o governo
federal optou por pedir essa exceção
para 2019. É preferível ser transparente e confessar a real situação
fiscal do que recorrer a manobras
que evitam ou escondem a real situação.” Pessôa, entretanto, vê o uso
desse expediente – cuja probabilidade de se repetir nos próximos anos
é alta – como descumprimento. “O
que se fez no projeto de LDO é contar com um crédito suplementar que
teoricamente é feito para uma emergência. O que é crédito permite é que
se contorne a norma”, diz. “Sob esse
aspecto, a regra de ouro está mal definida porque ela impede que algo
aconteça e essa coisa vai acontecer.
O melhor é eu prever esse desajus-

O que tem que estar na
Constituição é somente o
princípio geral. Às vezes,
as medidas adotadas
hoje não serão as mesmas
daqui a 30 anos
Nelson Barbosa – FGV IBRE

sobre o aumento de servidores e no
aumento real do salário mínimo.
Mais cauteloso, José Roberto
Afonso lembra que, em que pese
suas peculiaridades, a regra de ouro
atualmente é o único limite aplicado
ao endividamento do governo fede-
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te e ter medidas que vão corrigir o
rumo”, completa.

De volta ao eixo
Para Benevides, qualquer passo dado
no sistema fiscal precisa focar a recomposição da poupança pública.
Para isso, olha também para o lado da
receita e soma à agenda de reformas a
área tributária, colocando como medidas prioritárias a tributação de lucros
e dividendos de pessoa física, “com
potencial de arrecadação de R$ 51 bilhões ao ano”, e o aumento de imposto
sobre herança e doações, “cuja alíquota no Brasil, de 8%, está muito abaixo
da observado nos Estados Unidos, de
no mínimo 24%”, afirma. O secretário do Ceará ainda afirma estudar a
possibilidade de inclusão na proposta econômica de Ciro Gomes à reintrodução da CPMF, com alíquota de
0,38%. “Além de provisório, geraria
uma receita que seria exclusivamente

destinada para o pagamento da dívida
pública”, afirma. “Com isso, aceleraríamos a retomada da confiança na
economia, a redução da taxa de juros,
os investimentos privados nacionais e
internacionais e, consequentemente, a
geração de emprego, renda e arrecadação tributária”, diz.
A lista de Pessôa, por sua vez, inclui a tributação de dividendos na
base do imposto de renda pessoa física, “eliminando a bitributação, além
de revisar o IR de pessoa jurídica, de
preferência para reduzir a alíquota”,
afirma. “Considero uma agenda importante para aumentar a progressividade da estrutura de impostos
indiretos, os quais ainda demandam
um esforço de simplificação”, diz, citando a criação de um imposto sobre
valor adicionado nacional compartilhado por União, estados e municípios. “A sequência desse processo é
o que vimos debatendo: abertura da
economia, reformulação do Estado

Investimentos despencam
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para repensar as carreiras públicas, e
a agenda de privatização”, enumera.
Mote reforçado por Arida. “Para o
país mudar de patamar, não basta a
reforma da Previdência – cuja gravidade pede uma reversão não só por
uma questão fiscal, mas de justiça social –, nem basta o equilíbrio fiscal. É
preciso mudar a economia estruturalmente, para garantir produtividade”,
diz. “E, para isso, algumas linhas são
importantes: ter uma meta agressiva
de abertura comercial; ter meta agressiva para o exame Pisa; e privatizar.
O Brasil precisa deixar de ser Estado
empresário para ser Estado provedor
dos serviços que a sociedade precisa,
que é educação, saúde, defesa nacional e segurança pública”, defende.
Barbosa, que tem participado das
discussões da agenda econômica do
Partido dos Trabalhadores, defende
uma proposta mais ampla. Em artigo publicado no Blog do IBRE em
fevereiro, propôs a reunião de todos
os temas constitucionais relacionados ao equilíbrio fiscal em uma única proposta, batizada por ele de PEC
do compromisso. No grupo das regras fiscais, além da mudança na regra de ouro acima referida, defende
a substituição do teto dos gastos – e
da meta de resultado primário – por
uma meta de crescimento fixada no
primeiro ano de cada mandato válida por quatro anos. “Recentemente
o FMI publicou um texto (ver pág.
38) dizendo que regras fiscais mais
adequadas são aquelas que são flexíveis no curto prazo, mas focadas
no controle do gasto, que é a mais
fácil de explicar, de negociar no
Congresso – dada a receita esperada, crescimento da economia, trajetória de dívida –, e que o governo
tem mais controle no curto prazo”,
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diz. Barbosa comenta que há várias
formas de fazer esse arranjo – nos
Estados Unidos, é ano a ano –, e
que no caso brasileiro o prazo de
quatro anos respeitaria o ciclo eleitoral e reforçaria o debate do plano
plurianual. “A ideia é de que no primeiro ano de mandato o presidente
estabeleça qual seria a trajetória do
gasto público, e ano a ano, ao enviar o orçamento ao Congresso, se
traduziria essa trajetória de gasto
num valor”, explica. Do lado dos
gastos, a PEC do compromisso prevê, além de termos específicos para
a reforma da Previdência, a definição de gasto mínimo com saúde e
educação com base em um valor per
capita e definição do teto remuneratório para o setor público.
Persio Arida também defende mudanças que se foquem na Constituição – no caso, resgatando do texto
temas que digam respeito à flexibilidade da gestão da política econômica. “É algo que estamos estudando detalhadamente. Não se trata de
mudar o equilíbrio federativo, nem
de mexer em direitos fundamentais.
O que estamos selecionando é tudo
que engessa a parte tributária e de
gastos da administração pública,
que possam sair da Constituição e se
tornar lei complementar”, explica.
“Não se pode eternizar na Constituição uma constelação de problemas
que existiam há 30 anos, quando a
realidade econômica do Brasil e do
mundo é outra.”
Também foi convidado a participar desta reportagem Paulo Guedes
– assessor econômico do candidato
Jair Bolsonaro (PSL) –, que declinou
por motivos de agenda, e contatadas
as assessorias da Rede Sustentabilidade e do PSB, sem resposta. Com o

Apoio à análise
Desde abril, a FGV IBRE conta com um novo instrumento de apoio a pesquisas e
análises sobre finanças públicas. O Observatório de Política Fiscal é um projeto coordenado pelo pesquisador associado da FGV IBRE Manoel Pires, ex-secretário de
Política Econômica do Ministério da Fazenda (2016), e reúne informações em três
principais frentes: consolidação de dados públicos como séries históricas, facilitando o acesso a informações disponíveis em diferentes fontes; compartilhamento de
artigos e pesquisas relacionadas ao tema; e educativo, com sugestões de literatura
e um tutorial com conceitos e teorias que envolvem a área fiscal. “O que estamos
fazendo é centralizar a informação, apresentando os dados de maneira mais simples e acessível”, descreve Pires. “Dessa forma, podemos subsidiar um debate público em torno dos objetivos da política fiscal: estabilidade, crescimento econômico
e igualdade”, afirma.
Conheça o Observatório: http://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br

desenrolar das campanhas, espera-se
que mais ideias surjam à mesa. “Será
preciso um amplo conjunto de reformas estruturais, desde o sistema
tributário ultrapassado até revisitar o quadro fiscal, passando pelo
orçamento. Muitos desses sistemas
têm mais de meio século e não há a
menor preocupação com o fato, nem
do governo ou do Congresso, como
também da academia, do mercado

financeiro, dos especialistas”, diz
José Roberto Afonso, reforçando
que da necessidade de se assumir o
compromisso com essas reformas
depende o crescimento saudável da
economia. “Até aqui optamos por
ignorar e por postergar as questões,
como se isso pudesse diminuí-las ou
resolver.” Mas o fio que sustenta a
espada se vê frágil demais para continuar se enganando.
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Dilema global
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Europeia. E foi seguida a partir dos
anos 2000 por economias em desenvolvimento, que passaram a adotar
essas regras em sinal de compromisso com seu ajuste fiscal.
O que era para dar mais flexibilidade na gestão sem perder a ancoragem fiscal, entretanto, também
trouxe mais complexidade ao sistema, que não surtiu o resultado esperado no controle do endividamento

e voltou a ser revisado, lembra Gabriel Leal de Barros, da Instituição
Fiscal Independente (IFI) do Senado. “Países como Portugal, Itália,
Irlanda, Grécia e Espanha (chamados pejorativamente de PIIGS) são
evidências de que o sistema não foi
suficiente para evitar desequilíbrios
muito acentuados e muito acima do
que a regra apontava”, diz Barros.
O diretor do IFI indica que entre os

Mudança nas regras fiscais no mundo
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Desde a crise internacional deflagrada em 2008, cujos impactos fiscais
se sentiram pelos quatro cantos do
mundo, e o colapso do preço das
commodities em 2014, que golpeou
a receita de países exportadores,
o sistema de regras fiscais vem sofrendo uma sequência de mudanças
que ainda não viu seu fim. Segundo
o FMI, somente entre 2008 e 2010
cerca de um terço das regras fiscais
adotadas em nível nacional foram
modificadas ou suspensas. E elas
também se multiplicaram. Na Europa, por exemplo, fortemente impactada pela crise da dívida pública, a
média de regras fiscais por país subiu de duas no início dos anos 2000
para seis em 2015.
As principais medidas tomadas
no pós-crise de 2008 centraram-se
em ampliar o arcabouço de normas
para retomar a ancoragem fiscal em
meio à necessidade de se recuperar
a atividade. Desenhos mais flexíveis foram combinados com as regras conhecidas como de primeira
geração, em geral concentradas no
controle do resultado primário e da
dívida pública. Estas começaram a
ser adotadas no início da década de
1990, impulsionadas principalmente pela assinatura do tratado de Maastrich em 1992, estabelecendo critérios de entrada de países na União
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Adoção de regras fiscais
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elementos que passam por revisão
estão as regras de resultado primário
ou déficit ajustadas ao ciclo econômico. “Fazer a apuração fiscal dissociada do ciclo gerou muito problema
de mensuração, dando margem a
erros e tornando a operação complexa”, diz. Esse diagnóstico ainda não
gera consenso, mas a tendência que
vem se consolidando nos últimos
dois anos é a de simplificar o sistema
e promover um maior nível de execução pelos países centrando a ação
em uma regra de gastos com uma limitação da despesa no médio prazo,
e junto com ela válvulas de escape
para situações como de entrada em
uma recessão profunda.
Um dos trabalhos recentes que
reforça essa direção é o artigo publicado no Centre for Economic Policy
Research de um grupo de economistas alemães e franceses (países que
possuem diferentes pontos de vista
sobre a reforma fiscal na Europa), de
diversas instituições como Harvard,
Berkeley e Princeton. “Reconciling
risk sharing with market discipline:
a constructive approach to euro area
reform”, apresenta propostas de reforma nos âmbitos institucional, fiscal
e do setor financeiro, com o objetivo
de tornar os países menos vulneráveis, incentivar a prudência macroeconômica e mitigar divisões na zona
do euro. Na parte fiscal, os autores
questionam principalmente o caráter
pró-cíclico das regras fiscais implementadas, que não incentivaram a
poupança dos países em época de bonança, e consideram que a análise fiscal separando o cíclico do estrutural
tem sido dificultosa e muito sujeita
a revisões ex post. Isso, por sua vez,

Fonte: FMI.

incitou a criação de contingências
adicionais e exceções cujo efeito foi
aumentar a complexidade das regras,
dificultando sua implantação e dando
margem a microgerenciamento, fricção política e baixo nível de adoção
efetiva. Os economistas sugerem que
uma regra centrada no teto do crescimento do gasto público nominal consistente com uma meta de redução da
dívida pública seria o caminho mais
eficiente para retomar uma âncora
fiscal sustentável.
Texto de discussão publicado pelo
FMI em abril – “Second-generation
fiscal rules: balancing simplicity, flexibility, and enforceability” – segue
a mesma defesa. O documento apresenta o resultado da análise do sistema em 96 países, em que constatam
que as regras impostas nas últimas
três décadas muitas vezes eram complexas demais, muito rígidas e de difícil aplicação.
Para mitigar esses problemas,
defendem três princípios para

orientar a concepção de novas regras, bem como a reforma das já
existentes: uniformidade; abranger tanto uma regra sobre a dívida, para definir o curso da política
fiscal de médio prazo, quanto um
pequeno número de regras operacionais que norteiem as decisões
orçamentárias anuais, como uma
regra de despesas ou uma regra de
equilíbrio orçamentário; e evitar
regras redundantes que enviem sinais contraditórios.
No documento, os economistas
do FMI reiteram a importância de
um sistema de regras bem-sucedido
para sinalizar uma trajetória segura
da dívida pública, ressaltando seu impacto na percepção dos mercados financeiros e no custo do crédito, bem
como na abertura de espaço fiscal
“para a elaboração de políticas que
promovam o crescimento, aumentem
a resiliência da economia a choques
adversos e reduzam a desigualdade
excessiva de renda”. (S.M.)
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Resistente a choques
Ofensiva comercial de Trump demandará energia da
China para não afetar a trajetória de desaceleração, nem
o projeto de modernização de sua indústria até 2025
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
A ameaça do governo americano de sobretaxar produtos
chineses, que já se aplica ao aço, chegou ao início de maio
com ambos os governos negociando suas listas de demandas, nada triviais. Do lado americano, pedidos como a redução de seu déficit comercial com a China em R$ 200
bilhões, para menos da metade do atual, e abertura do país
para o investimento americano. Do lado chinês, o reconhecimento pelos EUA da China como economia de mercado
na OMC, e o fim das restrições a exportações de produtos
de alta tecnologia.
Ainda que a troca de propostas não sinalize uma possibilidade concreta de acordo entre as duas maiores economias do planeta, especialistas tendem a descartar uma escalada de retaliações que leve a uma guerra comercial. Mas
demonstram atenção sobre seu impacto nos planos chineses
de curto e médio prazo – respectivamente, a prometida desaceleração econômica, que no ano passado foi postergada, e as metas definidas no Made in China 2025, projeto
lançado em 2015 que traça diretrizes para colocar o país
entre os líderes industriais em dez setores considerados estratégicos para a dominância econômica e geopolítica nas
próximas décadas, que vão das telecomunicações e da robótica, passando por equipamentos das áreas aeroespacial,
marítima e ferroviária, além dos segmentos de biotecnologia e medicamentos avançados.
No curto prazo, Roberto Dumas Damas, professor de
Economia do Insper especialista em China, considera que
os desdobramentos da ofensiva inicial do presidente Donald Trump não mudarão a rota de desaceleração definida
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pelo governo chinês. “Com o cenário internacional como estava em
2017, e a necessidade de acomodar
diferentes interesses dentro do Partido Comunista para se perpetuar
no poder, Xi Jinping teve de adiar
os planos. Agora, entretanto, acho
que o soft landing veio firme, com
reformas focadas em aumentar a
renda do trabalhador e reduzir o

ria de redução do déficit a partir

Para Livio Ribeiro, da

de julho do ano passado, com des-

FGV IBRE, a ofensiva

fevereiro voltou a inverter a curva,

comercial de Trump

movimento de lado em março, com

poderá afetar os planos

segundo semestre, o governo não

taque para janeiro deste ano, em
registrando -3,4% do PIB, e um
-3,3%. “Sem uma forte reversão no
conseguirá cumprir a meta de um

chineses de intensificar

volume de investimentos”, diz. Li-

déficit de -2,6% do PIB este ano”,
diz. Para Ribeiro, essa mudança

a desaceleração da

vio Ribeiro, pesquisador da FGV
IBRE, reconhece que até o início

pode indicar que, frente à ofensiva americana, o governo chinês

economia este ano

do ano o comportamento da eco-

considere que não seja hora de dar

nomia chinesa parecia encami-

sinais de fraqueza econômica. “E

nhado para esse ajustamento mais

os chineses não terão problema em

intenso. “Se compararmos o histó-

deixar o ajuste para depois, porque

rico da variação de 12 meses entre
a despesa orçamentária e o crédito
amplo, veremos que o movimento
típico é de, quando um desacelera, outro acelera. Mas essa relação
mudou para uma contração contínua e coordenada de ambos. Foi a
primeira vez, nos últimos dez anos,
em que ambos estão operando na
direção de desacelerar a atividade”,

na taxa de câmbio multilateral; e
contração de crédito –, agora vemos sinais de que algumas coisas
podem começar a mudar, com a
China voltando à política fiscal
contracíclica”, diz. Um dos indícios apontados pelo pesquisador é
o resultado fiscal em 12 meses, que
depois de apresentar uma trajetó-

há muita margem de manobra. A
dívida pública está chegando aos
300% do PIB, mas o PIB nominal
cresce a 11%. Cadê o problema?
Hoje a questão é mais geopolítica
do que econômica.”
Nessa conta, também é preciso
levar em consideração os efeitos de
uma retaliação chinesa em caso de
acirramento do embate comercial,

afirma, lembrando que esses vetores são comumente usados como
estabilizadores automáticos de impactos sobre o crescimento.

TSF amplo vs. despesas orçamentárias (12 meses)
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e dependendo das armas escolhidas

mentos estratégicos na economia

pelos asiáticos. A venda de títulos
do Tesouro americano por parte

A baixa produção de

global, com o que espera escapar da

semicondutores em

para o clube de países ricos. Des-

relação à sua demanda

China 2025, em 2015, europeus e

é uma das fragilidades

impacto das pretensões chinesas

dos chineses – que detêm cerca de
US$ 1,2 bilhão nesses papéis –, que
levaria a uma pressão por desvalorização do dólar, um aumento dos
juros americanos e o comprometimento da recuperação da economia

armadilha da renda média e entrar
de o lançamento do plano Made in

para suas economias, e desconfiam

da China que os

americana, não seria uma opção
positiva para a China, na opinião de

do que veem. Anna Jaguaribe, conselheira do Centro Brasileiro de

Estados Unidos

Dumas. “Se fizesse isso, onde iria
investir? A área do euro, sem união

Relações

Internacionais

(Cebri),

coordenadora do Grupo Perma-

poderiam explorar

fiscal, é risco no longo prazo. Por

americanos passaram a calcular o

nente de Análise sobre China da

outro lado, para os europeus, fazê-

instituição, lembra que esse projeto

lo é como instalar uma nova turbi-

é uma continuidade da estratégia

na num avião em movimento”, diz,

chinesa de reforma do sistema de

indicando a complexa situação dos
países desse bloco. Outra possibilidade seria uma desvalorização do

atrapalhando a transição chinesa de
forma mais estrutural”, diz.

ciência e tecnologia chinês, iniciada
em 1985. “Foi nesse momento que
se começou a criar a ideia da ciên-

renmimbi, tornando a moeda mais

cia aplicada à empresa, envolvendo

competitiva, mas que também tem

investimentos enormes em 13 áreas

pontos negativos, aponta Ribeiro.

Indústria global

de conhecimento”, conta. “O plano

“Isso atrapalharia muito o processo

Outra frente que pode sofrer altera-

atual, além de ser a sequência desse

de internacionalização da economia.

ções com uma escalada protecionis-

processo, não difere muito das ini-

Além disso, esse movimento deslo-

ta são os planos da China de estar

ciativas de outros países, como o de

caria renda para o setor exportador,

entre os líderes industriais de seg-

indústria 4.0 da Alemanha, ou de
manufatura avançada dos Estados
Unidos. Implica o uso de capaci-

Resultado fiscal chinês em 12 meses (% PIB)

dades digitais e precisão robótica

2,0%

para a transformação da manufa-

1,0%

tura tradicional, unindo a isso os
avanços em telecom e big data”,

0,0%

avalia. Mas o Made in China 2025

-1,0%

também prevê forte apoio estatal e

-2,0%

o objetivo de que 70% do conteúdo
dos bens produzidos nos segmentos

-3,0%

escolhidos deverão ser fabricados

Fonte: FGV IBRE, com dados do CEIC.
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Como o câmbio se comportará?
CNY vs. TWI vs. DXY (2/1/17=100)

A reação aos planos chineses já
soma distintas frentes. Entre elas, o
nha, em julho do ano passado, ampliando o controle sobre aquisições
de empresas alemãs por estrangeiros
em setores considerados estratégicos, focado principalmente no interesse de Pequim em queimar etapas
em seu desenvolvimento tecnológico
ao adquirir estrelas alemãs de alta
tecnologia. E, mais recentemente, o
bloqueio norte-americano ao fornecimento de componentes para a chinesa de telecomunicações ZTE, sob
a alegação desta ter infringido nor-
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Fonte: Bloomberg.

mativas americanas de participação

Relevância nas importações chinesas
Exportações: EUA para China (2016)

de intercâmbio econômico com Irã e
Coreia do Norte.

US$ bi

% nas importações
chinesas

Soja (todos os tipos)

14,2

41,7

Automóveis

8,8

20,0

ser importante. E é natural que o

Circuitos eletrônicos

4,2

1,9

plano suscite reações nos que hoje

Celulose (reciclada)

1,9

38,2

dominam esses setores, como Esta-

Autopeças

1,9

7,4

132,1

8,3

“O investimento estrangeiro foi
fundamental para o desenvolvimento e a competitividade da manufatura chinesa e continuará a

dos Unidos, União Europeia e Japão”, diz a diplomata Tatiana Rossito, senior fellow do Cebri para a

Total
Fonte: WITS.

Ásia, estabelecida em Pequim. “E
ainda que o Made in China 2025

diz Tatiana. A diplimata ainda lem-

alta tecnologia. “A principal é na

reconheça a importância de meca-

bra que, recentemente, a China tem

produção de semicondutores, ain-

nismos de mercado e a utilização

buscado dar sinais de flexibilização

da baixa para o perfil produtivo da

da propriedade intelectual como

ao relaxar algumas regras e exigên-

China e seus planos futuros. Aí os

incentivo para o desenvolvimento

cias para investimentos nos setores

Estados Unidos realmente podem

de pequenas e médias empresas,

automobilístico e financeiro.

complicar a vida dos chineses”, diz

não deixa de chamar atenção para

O fato é que, apesar do disci-

Anna, lembrando que os principais

o contínuo papel forte do Estado e

plinado e rápido avanço da China

produtores de semicondutores no

para as distorções existentes no sis-

em segmentos-chave como telecom

mundo, além dos Estados Unidos,

tema regulatório chinês, inclusive a

e informática, as especialistas re-

são Taiwan, Cingapura e Japão. “O

falta de reciprocidade em relação às

conhecem que o país ainda possui

que eu vejo como mais importante

regras que em geral se aplicam aos

várias debilidades a vencer para

nesse momento é observar como o

investimentos chineses no exterior”,

garantir seus planos em setores de

atual contexto poderá transformar
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a estratégia de médio prazo do país,

setores”, diz. “Ainda, o plano não

suas exportações são originárias

como se poderá desenhar um plano

pode ser dissociado dos demais de-

de multinacionais estabelecidas no

B para a China chegar aos seus ob-

safios econômicos que são priori-

país”, diz Tatiana.

jetivos”, afirma.

tários para o governo chinês, como

No caso dos Estados Unidos, na

Tatiana reforça que, internamen-

o sistema financeiro, combate à

opinião de Dumas, o ideal é que o

te, para a China, “garantir a supe-

pobreza e as questões ambientais,

ânimo de Trump não exceda epi-

rioridade em setores de alta tecno-

pois deles também depende a esta-

sódios de protecionismo anteriores

logia significa também desenvolver

bilidade econômica necessária ao

protagonizados pelo país, como o

um sistema de inovação capaz de

avanço tecnológico.”

de Reagan contra a exportação ja-

quebrar paradigmas, indo além das

ponesa de semicondutores, ou a in-

inovações incrementais que o país

vestida de George W. Bush sobre o

tem feito”, indicando desvanta-

Pela abertura

aço, quando impôs tarifas de até

gens importantes que o país ainda

No cômputo geral, prevalece a ideia

30% para as exportações mundiais.

apresenta no sistema educacional

de que a abertura ainda é o melhor

“Tomemos o caso do aço. Sua ca-

e

quando

caminho para uma relação ganha-

deia não emprega mais do que 170

comparado ao de economias avan-

ganha entre os dois países, e para

mil pessoas, enquanto os demais

çadas, e que ainda precisa superar.

a economia internacional em geral.

segmentos para os quais ela fornece

“Provavelmente, a China poderá

“Para a China, retrocessos nessa

empregam outros 3,6 milhões. Não

alcançar seus objetivos de eficiên-

área também constituirão um desa-

dá para comparar, principalmente se

cia e competitividade em alguns

fio dado o seu alto grau de interde-

lembrarmos que parte da perda de

setores ou indústrias, mas é mais

pendência com outras economias.

empregos nesse setor se deve a avan-

difícil que isso ocorra em todos os

Basta lembrar que mais de 40% de

ços tecnológicos, contra os quais não

científico-tecnológico

Países mais industrializados podem ser os mais afetados pelo Made in China 2025

Percentual de valor agregado da manufatura no PIB
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há como lutar”, diz. Para Dumas, o

velhos. “O evento que vemos hoje

lentes que não comportam a figu-

mais arriscado na estratégia norte-

parte de que, depois da crise de

ra de um hegemon. Para Anna, os

americana é ignorar que suas bases

2008, principalmente causada pe-

esforços chineses em fazer parte do

trabalham contra o ajuste necessário

los EUA, cria-se uma fragilidade na

jogo multilateral apostando no sis-

para a economia. “O presidente faz

economia global em geral que tor-

tema das Nações Unidas, pagando

política expansionista: corta impos-

na mais evidente as perdas com a

o preço para entrar na OMC, é um

tos, quer que a população consuma,

globalização e os ganhos da China

sinal positivo. “Entretanto, de um

o investimento se expanda, mas não

passam a ofender mais”, situação

tempo para cá, também vemos o

quer que o déficit fiscal aumente. E

em que, afirma Anna, é mais fácil

país ativo na criação de novas or-

coloca a China como culpado da vez.

criar uma aliança contra a China

ganizações e instrumentos interna-

Quem será o próximo?”, questiona.

utilizando os perdedores dessa glo-

cionais – seja através do Brics, com

Além disso, ressalta a importância de

balização e os desaventurados da

o banco de infraestrutura asiático,

não se fechar portas para o mercado

grande desigualdade americana.

a criação de fundos – nos quais ela

chinês, já de difícil acesso, mas cujo

“Mas olhar o embate comercial

é protagonista. E que, apesar de

potencial de crescimento recém co-

como o anúncio irremediável da

não fazer sombra às instituições de

meça a aflorar.

decadência de um e a ascensão de

Bretton Woods, cumpre um papel

Como os protagonistas dessa

outro é usar uma lente hegemônica

que antes era americano, mas que

história são as duas maiores eco-

que me parece não se aplicar bem

hoje se amplia a partir da Ásia”,

nomias do globo, Anna, do Cebri,

ao mundo de hoje, que é muito

pondera, demonstrando que o jogo

sugere cuidado para que qualquer

assimétrico em polos de poder”,

de poder tampouco se perdeu. E

análise deste novo capítulo comer-

diz. Resta confirmar se a própria

que deverá mostrar novas nuances

cial não seja observada com filtros

China se interessa por essas novas

no decorrer do atual embate.
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A batalha comercial
China-Estados Unidos
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora da FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

Donald Trump cumpriu sua promessa e iniciou em 2017 três frentes de
uma “batalha comercial” contra a
China através da abertura de investigações sob o amparo da legislação
de comércio exterior dos Estados
Unidos. Os resultados das investigações foram anunciados e as medidas
adotadas divulgadas entre janeiro e
abril. A China respondeu pedindo a
abertura de dois painéis de solução
de controvérsias na OMC (Organização Mundial de Comércio), ainda
em negociação, e com o anúncio de
uma possível imposição de sobretaxas de importações oriundas dos
Estados Unidos. Uma “batalha comercial” entre os dois principais exportadores e importadores mundiais
traz incertezas ao comércio global e
poderá contribuir para uma redução
no seu crescimento.
Detalhamos as principais frentes
de batalha que foram resumidas por
Bown do Instituto Peterson.1
A primeira investigação se refere
às importações de painéis solares e
máquinas de lavar roupa sob a égide
da Seção 201 que trata de cláusulas
de salvaguardas. No caso das máquinas de lavar foi estabelecida uma tarifa de importação que é de 50% em
4 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 018

2018 e cai até 45% em 2020, caso seja
ultrapassada a cota de 1,2 milhão de
unidades. Para importações dentro da
cota, a tarifa inicia em 20% e cai para
16%. No caso dos painéis solares, a
tarifa para importações acima de 2,5
gigawatts, inicia em 30% e chega em
2021 a 15%. É importante enfatizar
que as medidas não afetam apenas a
China. Outros países, cujas exportações para os Estados Unidos foram
entendidas como fatores de dano para
a indústria, também foram penalizados. No caso das máquinas de lavar
entraram o México, Coreia do Sul e
Tailândia. No caso dos painéis solares, México, Canadá, Coreia do Sul,
Tailândia e Filipinas.
Embora não tenha uma relação direta, Bown considera que a sobretaxa
preliminar de 178,6% sobre as importações de sorgo dos Estados Unidos a
partir de uma investigação de dumping, em abril de 2018, foi a resposta
da China. O cenário seria, portanto,
de intensificação de investigações de
dumping e subsídios em relação aos
produtos estadunidenses.
A segunda investigação trata das
importações de aço e alumínio sob a
égide da Seção 232 sobre segurança
nacional. Conforme detalhado na

CONJUNTURA COMÉRCIO EXTERIOR

apresentação disponível no Portal do
IBRE (economia aplicada/estudos do
setor externo/apresentação março de
2018), a China não é a principal fornecedora de alumínio ou aço para os
Estados Unidos. No entanto, a indústria siderúrgica estadunidense entende que a China é uma das principais
causas para o excesso de capacidade
do setor no mundo, o que requereria um acordo de ordenamento do
mercado. Enquanto não há consenso
para esse acordo, os Estados Unidos
impõem suas medidas que abrangem
três grupos. O primeiro constituído
pelo Canadá e México, que responde
por 32% do total das importações de
aço e alumínio no valor de US$ 48 bilhões, está isento de sobretaxas e cotas
enquanto não se concluem algumas
questões na renegociação do Nafta
(o acordo de livre-comércio Estados
Unidos, México e Canadá). O segundo com percentual de 31% composto
pela União Europeia, República da
Coreia, Brasil, Argentina e Austrália
estavam isentos até 1o de maio. União
Europeia não aceita negociar e anuncia que irá retaliar. Austrália, Coreia
e Argentina negociaram cotas e sobretaxas. Brasil achou que teria mais
tempo para continuar as negociações
em andamento, mas os Estados Unidos suspenderam unilateralmente a
negociação e a margem de manobra é
a escolha entre cota ou sobretaxa de
10% para alumínio e 25% para produtos siderúrgicos. No momento que
escrevemos este artigo, a preferência é
por cotas na siderurgia (média do volume exportado nos últimos 3 anos) e
sobretaxa no alumínio.
No terceiro grupo onde está a
China, Índia, Rússia, Turquia, Japão e outros países, um total de
37% das importações, as medidas

A ”batalha comercial”
desencadeada pelo
governo Trump não levará
a um entendimento e, por
enquanto, a China não
sinaliza ficar passiva frente
às medidas anunciadas

de “defesa da segurança nacional”
não estão em negociação. O valor
das exportações chinesas que serão
afetadas é de US$ 2,8 bilhões, sendo 64% de produtos de alumínio.
A China anunciou que irá retaliar
exportações estadunidenses no valor de US$ 2,4 bilhões: 49% de resíduos e sucata de alumínio; 20%
de carne de porco; 20% de frutas e
nozes; e 11% de outros.
A “terceira batalha” se refere ao
tema dos direitos de propriedade intelectual, uma investigação sob a égide da Seção 301. O governo Trump
anunciou uma lista de 1.333 produtos que somam US$ 46,2 bilhões de
importações oriundas da China que
seriam sobretaxados em 25%. Bown
ressalta que 85% desses produtos são
bens intermediários e bens de capital.
Logo fazem parte das cadeias produtivas das indústrias estadunidenses que
experimentaram elevação nos seus
custos de produção. A China anunciou uma lista de 106 produtos que
corresponde a um valor de US$ 49,8

bilhões de importações oriundas dos
Estados Unidos que serão sobretaxados em 25%. Os produtos pertencem
ao setor de transporte (carros, aeronaves, entre outros) e soja. O governo
Trump estuda a possibilidade de divulgar uma lista adicional no valor de
US$ 100 bilhões.
O relato da “batalha comercial”
entre a China e os Estados Unidos não
sinaliza, até o momento, um caminho
de negociação. Uma das interpretações
para as medidas do governo Trump
vai além de uma resposta aos pleitos
protecionistas da indústria dos Estados Unidos e identifica uma “tentativa de resistência” ao avanço da China
com seu processo de internacionalização via aumento dos seus investimentos diretos, em especial, na forma
de fusões e aquisições. Nesse caso, a
questão poderia se manter mesmo sem
Trump. O que está em jogo é como organizar “uma nova ordem comercial”
com a presença de um novo ator com
poder econômico e militar e que não
adere totalmente aos princípios que as
grandes economias ocidentais e mais o
Japão entendem como a ordem liberal
a ser preservada.
É nesse momento que o governo
Trump deveria fortalecer os organismos multilaterais como o fórum adequado de negociação para
essa “nova ordem”. “A batalha
comercial” não levará a um entendimento e, por enquanto, a China
não sinaliza ficar passiva frente às
medidas anunciadas. 

1
https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-trade-war-china-date-guide
https://piie.com/blogs/trade-investmentpolicy-watch/more-soybeans-trumps-section301-tariffs-and-chinas-response
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