
  Editada desde 1947 • www.conjunturaeconomica.com.br • Junho 2017 • volume 71 • nº 06 • R$ 16,00

Entrevista 
Murillo de Aragão

Presidente da 
Arko Advice consultoria

Artigos
Fernando de Holanda Barbosa

Joisa Dutra
José Roberto Afonso 

Lia Baker Valls Pereira
Nelson Marconi
Raquel Soares

Regis Bonelli 
Rubens Penha Cysne

Samuel Pessôa

Ponto de Vista 
O cenário que mudou sem 
mudar e a necessidade de 
persistir no atual caminho

Estado de 
atenção
Fator político transfere otimismo gerado por PIB positivo no 

primeiro trimestre do ano para o modo condicional

Carta da Conjuntura
Queda de participação da 
indústria torna premente a 
reforma tributária



O MERCADO MUDA RÁPIDO.
E VOCÊ?

ACESSE O SITE  
FGV.BR/CADEMP-RIO
E CONHEÇA OS CURSOS.

Cursos de curta duração voltados para atividades específicas. 
Conhecimento que pode ser colocado em prática no dia seguinte.

• Comunicação, Marketing e Vendas
• Desenvolvimento Pessoal
• Finanças, Contabilidade, Controladoria e Auditoria
• Logística e Operações
• Negócios e Projetos
• Pessoas, Liderança e RH

CADEMP FGV

Os Cursos de Formação Gerencial FGV proporcionam capacitação
prática em curto espaço de tempo. Você sai um profissional mais completo,
pronto para aplicar o que aprendeu.

ANR_CONJ_ECON_20,5x27,5_FGV_FORMACAO_GERENCIAL_NEGRO.indd   1 5/3/17   11:46 AM



J u n h o 2017  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 

N E S T A  E D I Ç Ã O

 Instituto Brasileiro de Economia | Junho de 2017

Carta da Conjuntura
6 Queda de participação da indústria torna premente a 

reforma tributária

Distintas metodologias sobre a carga tributária podem 

chegar a resultados diferentes, mas todas apontam 

tendência decrescente nos últimos oito anos. E uma das 

razões principais dessa queda é o encolhimento do setor 

industrial, a chamada desindustrialização, que passa a ter 

efeitos perversos sobre a questão fiscal.

Ponto de Vista
10 O cenário que mudou sem mudar e a necessidade de 

persistir no atual caminho

Antes previa-se uma recuperação 

consistente, que desabrocharia 

de forma mais clara em 2018. 

Agora, o que se desenha é uma 

retomada que para todos os 

efeitos estancou.

Entrevista
12 “O Brasil de hoje já é estruturalmente melhor do que 

o de antes da Lava Jato”

Um dos nossos grandes problemas é que a representação 

empresarial defende seus próprios interesses, e não uma 

ação organizada em favor de um melhor ambiente de 

negócios, defende Murillo de Aragão, presidente da Arko 

Advice consultoria.

Crise Política
20 “Dinheiro é a ama de leite da política”

Três brasilianistas dão suas impressões sobre a 

crise política brasileira, mostrando a importância 

do fortalecimento das instituições brasileiras nas 

investigações da Operação Lava Jato. A corrupção, 

rotulada por um deles como a maior do mundo, levou 

o país a não ser um parceiro comercial confiável 

o que, com certeza, tende a atrasar a resolução de 

outros problemas que o país enfrenta e interferir na 

revitalização tanto política como econômica.

Mercado de Trabalho
34 O futuro dos sindicatos

As igrejas pentecostais, que têm  

se proliferado Brasil afora, cada vez 

mais tomam lugar dos sindicatos, 

que precisam mudar seu foco de 

ação em relação aos trabalhadores. 

Quando um trabalhador perde 

o emprego, ele se torna mais um número e depende 

fundamentalmente da ação do Estado. É nesse momento 

que a igreja o acolhe, mostra pesquisa da Fundação  

Perseu Abramo. 

CAPA | Crescimento
36 Estado de atenção

O crescimento de 1% do Produto 

Interno Bruto (PIB) no primeiro 

trimestre deste ano sobre o quarto 

trimestre do ano passado, se por 

um lado interrompeu uma longa 
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fatos têm mostrado que ele 
estava certo. Até a divulga-
ção da delação dos irmãos 

Batista, do grupo JBS, parecia que o país iniciava um 
processo de arrumação da casa, com a inflação cain-
do, os juros sendo reduzidos a um ritmo mais veloz e 
reformas sendo costuradas, como a trabalhista e da 
Previdência, já que o governo, embora sem apoio po-
pular segundo as pesquisas, tinha uma forte base de 
sustentação e alianças na Câmara e no Senado. 

No dia 17 de maio, a confusão se instaurou no país, 
após a divulgação das fitas gravadas pelos irmãos Ba-
tista e fotos mostrando entrega de propina a assessor 
do presidente Temer. A incerteza voltou a pairar, num 
grau muito mais elevado. O Banco Central cortou os 
juros em 1%, taxa inferior ao que se previa antes das 
gravações e sinalizou que tende a ter uma postura mais 
conservadora no corte de juros daqui para a frente.

Mesmo o crescimento de 1% do Produto Interno 
Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, sobre o 

último de 2016 – antecipado pelo Boletim Macro IBRE 
– interrompendo uma longa série de PIB negativo, não 
pode ser visto como o fim da recessão como afirmou 
o governo. O resultado positivo foi puxado pela agro-
pecuária – que representou 70% do crescimento –, o 
que não deve ocorrer no segundo trimestre do ano. 
Sem a agropecuária, o PIB teria crescido minguados 
0,3%. E alguns números continuaram ruins: a taxa de 
investimentos da economia caiu 1,6%; o consumo das 
famílias encolheu 0,1%, o do governo 0,6% e o setor 
de serviços não saiu do lugar.

Com isso, aliado à crise política e aumento da incer-
teza, a previsão do Boletim Macro IBRE é de que o PIB 
feche o ano com um modesto crescimento de 0,2%, 
ante os 0,4% anteriores. 

Mesmo não sendo um país para amadores, arrumar 
a casa parece cada vez mais distante no curto espaço 
de tempo. Torcemos pelo contrário. 
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O Brasil vive um momento de ex-

trema dificuldade fiscal, com o défi-

cit primário recorrente em torno de 

3,5% do PIB, segundo cálculos da 

pesquisadora Vilma Pinto, da FGV/

IBRE. Como o país está passando por 

uma das maiores recessões da sua his-

tória, é possível imaginar que a aguar-

dada recuperação cíclica da atividade 

recomponha as receitas tributárias e 

ajude no esforço de corrigir a trajetó-

ria explosiva da dívida pública.  

Existem, porém, sinais de que 

essa reação das receitas pode ficar 

aquém do projetado pelos otimis-

tas. O tema das incertezas sobre a 

retomada da arrecadação tributária 

após a atual recessão já foi abor-

dado neste espaço há um ano, na 

Carta da Conjuntura de junho de 

2016. Aqui, retomamos o assunto 

acrescentando a questão estrutural 

setorial, com os possíveis impactos 

da estagnação industrial na arreca-

dação, e concluímos com algumas 

sugestões para se repensar as bases 

tributárias do país.

Normalmente, a essencial pauta 

da reforma tributária é abordada so-

bretudo pelos importantes aspectos 

da simplificação e da racionaliza-

ção. No entanto, talvez seja o caso 

também de se pensar se a divisão do 

esforço arrecadador entre os diferen-

tes setores da economia e as diversas 

bases tributárias é condizente com as 

mudanças estruturais das economias 

contemporâneas, com foco em como 

elas tomam corpo no Brasil.

Pelo lado da receita, a carga tri-

butária brasileira está em queda 

desde a segunda metade da década 

passada. Distintas metodologias so-

bre a carga podem chegar a resulta-

dos um pouco diferentes, mas todas 

elas apontam tendência decrescente 

nos últimos oito anos. Após ter atin-

gido quase 34,8% do PIB em 2008, 

a carga tributária reduziu-se para 

pouco menos de 32,7% em 2016, 

segundo o cálculo mais abrangente 

adotado por José Roberto Afonso, 

pesquisador da FGV/IBRE, e Kleber 

Castro. A contração da carga tribu-

tária federal no mesmo período foi 

um pouco maior, atingindo 2,4 pon-

tos percentuais do PIB – de 23,8% 

para 21,4%. Os números para 2016 

são estimativas e fazem parte de uma 

detalhada análise do desempenho da 

arrecadação tributária ao longo dos 

últimos anos, realizada por Afonso.

A redução da carga tributária é 

um fenômeno complexo, com múl-

Luiz Guilherme Schymura

Doutor em Economia pela FGV/EPGE

Queda de participação da 

indústria torna premente a 

reforma tributária
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arrecadação à variação do PIB. Li-

vio Ribeiro, pesquisador do IBRE, 

detectou que houve redução dessa 

correlação após a crise global de 

2008, que coincide com a deterio-

ração da carga tributária total aqui 

destacada. Diversos fatores podem 

explicar o fenômeno, na sua inter-

pretação: as alterações na estrutura 

tributária, que afetaram alíquotas e 

criaram regimes diferenciados, de-

sonerações, sucessivos programas 

de Refis; e a redução do ritmo de 

formalização do mercado de traba-

lho. A indicação é de que, na me-

lhor das hipóteses, a elasticidade da 

arrecadação ao PIB não retomará os 

níveis confortavelmente acima de 1 

que caracterizaram a bonança fiscal 

da década passada.

Dessa forma, quando se pensa 

o futuro das receitas tributárias no 

Brasil, tanto a curto quanto a médio 

e longo prazo, o panorama é preo-

cupante. Há razões (aqui apontadas) 

tiplas causas, incluindo obviamente, 

com grande importância nos anos 

recentes, a desaceleração econômica 

a partir de 2011 e a profunda reces-

são iniciada no segundo trimestre de 

2014. Porém, quando se examinam 

as minúcias do processo de recuo da 

carga tributária apresentadas por 

Afonso, fica claro que outro fator 

relevante é a estagnação industrial 

que a economia brasileira vem expe-

rimentando há mais de dez anos. A 

atual produção industrial brasileira 

situa-se no mesmo nível de 2004, 

excetuando-se o período da crise de 

2008, e a indústria de transforma-

ção está no mesmo nível de 2003. 

Como cerca de metade da arreca-

dação tributária nacional provém 

de tributos sobre bens e serviços, e 

como a maioria deles está no âmbito 

dos produtos industriais, a chamada 

“desindustrialização” torna-se tam-

bém um problema fiscal.

Analisando-se em detalhes a queda 

da arrecadação, nota-se, por exem-

plo, que, na esfera federal, o IPI foi 

responsável por 0,5 p.p. do recuo de 

2,4 p.p. entre 2008 e 2016 mencio-

nado acima. Já no período de 2011 

a 2016, a contração de 4,2% da ar-

recadação federal teve como um dos 

seus componentes de destaque a re-

dução de 22% das receitas tributárias 

provenientes da indústria de transfor-

mação. No caso da contribuição pre-

videnciária do RGPS, que caiu 2,2% 

no mesmo período, o maior recuo, de 

11%, veio também da indústria de 

transformação (influenciado em par-

te pela desoneração da folha).

Na Carta de junho de 2016, dis-

corremos sobre a elasticidade da 

Distintas metodologias 

sobre a carga tributária 

podem chegar a 

resultados diferentes,  

mas todas apontam 

tendência decrescente  

nos últimos oito anos
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para crer que, se e quando a econo-

mia voltar a crescer, a retomada da 

arrecadação não deve ser exuberan-

te. Adicionalmente, a queda da car-

ga tributária como percentual do PIB 

ocorrida nos últimos oito anos não 

apenas não dá sinais de que possa 

ser revertida, como tem o risco de se 

aprofundar em função das mudan-

ças estruturais da economia.

O sistema tributário brasileiro 

foi alicerçado em meados dos anos 

60 e voltado para a noção de que 

a indústria lideraria o crescimento 

da economia. A recente pesquisa 

de Afonso revela que os setores de 

maior incidência tributária sobre a 

receita são a indústria de transfor-

mação (19,1%), a indústria extrati-

va (22,5%) e os serviços de utilidade 

pública (19,1%). A incidência sobre 

as atividades financeiras e o comér-

cio é de, respectivamente, 11,9% e 

10%, o que cai para apenas 3,4%, 

no caso da agropecuária.

Dos 20 subsetores com maior in-

cidência tributária em 2013 como 

proporção da receita – todos com 

percentuais acima de 20%, compa-

rado a uma média do total dos sub-

setores de 14,8% –, pelo menos 15 

são tipicamente industriais, como 

fabricação de móveis (27%), bebi-

das (26,8%) e de produtos de bor-

racha e material plástico (26,8%). 

Já os 20 subsetores com menor inci-

dência tributária em 2013, varian-

do de 2,3% dos seguros, resseguros, 

previdência complementar e planos 

de saúde aos 9,7% das agências de 

viagem, operadores turísticos e ser-

viços de reserva, são em sua maioria 

do setor de serviços.

Como é bem sabido, o setor de 

serviços vem avançando, com o cor-

respondente recuo da indústria, na 

composição do PIB brasileiro. Entre 

2004 e 2016, os serviços saíram de 

55% para 63%, enquanto a indús-

tria contraiu-se de 24% para 18%. 

No mesmo período, a agropecuá-

ria foi de 6% para 5%. A estrutura 

tributária nacional, contudo, não 

acompanhou essa mudança das con-

tas nacionais e seguiu muito depen-

dente da atividade industrial.

É importante começar a pensar 

em redistribuir o ônus de financiar 

o Estado pelos setores da economia 

brasileira e também rever as figu-

ras tributárias. É preciso encarar o 

fato de que o Brasil é cada vez mais 

uma economia de serviços, como no 

mundo desenvolvido, e que a agro-

pecuária vem se revelando o setor 

econômico mais forte e com maior 

aumento da produtividade ao longo 

das últimas décadas. 

É importante começar 

a pensar em redistribuir 

o ônus de financiar o 

Estado pelos setores da 

economia brasileira  

e também rever as  

figuras tributárias
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É verdade que parte dos serviços 

já é bastante taxada, como os ser-

viços de utilidade pública e certos 

segmentos do setor financeiro. Não 

se propõe aqui, tampouco, “nivelar 

por cima” a alta taxação que com-

põe o “custo Brasil” e prejudica a 

competitividade de parcelas rele-

vantes do setor produtivo nacional, 

com ênfase na indústria. A questão 

é como chegar a um melhor equi-

líbrio na distribuição do ônus tri-

butário. Isto não necessariamente 

implica majorar a carga presente 

(sempre um sonho de solução mais 

fácil para promover ajuste fiscal). 

Ao contrário, objetiva evitar uma 

queda maior e não planejada de 

receita no futuro, a se continuar o 

definhamento de importantes bases 

de arrecadação e se não for possível 

a taxação mais adequada dos negó-

cios nascentes. 

Afonso nota que a velha máxima 

entre tributaristas de que “imposto 

bom é imposto velho” está ultrapas-

sada. Na verdade, as mudanças na 

economia trazidas pela informática e 

pela internet criam atividades econô-

micas “sem circulação de mercado-

rias” e que evadem a própria classi-

ficação como “serviço”. É o mundo 

de negócios e facilidades digitais gi-

gantes como Uber, Netflix, Spotify e 

Airbnb, pouco ou nada tributados. 

Em alguns casos, essas platafor-

mas se autocaracterizam como de 

“compartilhamento”, escapando do 

alcance do fisco. Da mesma forma, 

há questões complexas envolvendo 

a tributação derivada de pesquisa 

e desenvolvimento, conhecimentos 

“tácitos”, propriedade intelectual, 

aptidões excepcionais para os espor-

tes e as artes, exploração da imagem 

pessoal, espectro eletromagnético, 

direitos de poluição, software e bens 

virtuais em geral.

Enquanto os setores mais tradi-

cionais da economia, e, em alguns 

casos, em processo estrutural de 

contração (caso mais evidente das 

telecomunicações), são sobretaxa-

dos, há toda uma fronteira dinâmica 

que desenvolve suas atividades longe 

dos tentáculos mais fortes do fisco. 

Novamente, não se busca aqui de 

forma alguma advogar que a nova 

economia, vital para o futuro do 

país, deva ser submetida ao mesmo 

regime que mina a competitividade 

da velha. Trata-se de defender, sim, 

melhor redistribuição do ônus tribu-

tário, de forma que tanto os novos 

quanto os velhos negócios possam 

prosperar, ao mesmo tempo que se 

preserva a capacidade de financia-

mento do Estado brasileiro. 

Não se busca aqui advogar 

que a nova economia, 

vital para o futuro do país, 

deva ser submetida ao 

mesmo regime que  

mina a competitividade 

da velha

Essa agenda deve ser comple-

mentada pela revisão dos chamados 

“gastos tributários”, isto é, a enor-

me e complexa teia de isenções tri-

butárias do regime fiscal brasileiro. 

Renúncias extremante amplas e pe-

sadas, como as da Zona Franca de 

Manaus, do Simples e do programa 

de desoneração da folha (que ora 

vem sendo revertido) foram esta-

belecidas sem que haja estudos que 

justifiquem a sua relação custo-be-

nefício, nem avaliações periódicas e 

independentes dos seus resultados. 

Da mesma forma, há que rever as 

brechas da tributação de dividendos 

e do regime de lucro presumido para 

pessoas jurídicas, que por vezes per-

mite que profissionais de ganho mui-

to elevado paguem menos impostos 

do que seus equivalentes contrata-

dos pela CLT.

Em resumo, a crise fiscal brasilei-

ra, quando analisada pelo lado da 

receita, aponta na direção de uma 

agenda ampla que transcende tanto 

as discussões mais restritas que hoje 

se travam sobre a reforma tributária, 

como também os diagnósticos de que 

é preciso elevar impostos para com-

plementar o ajuste das contas públi-

cas. Na verdade, é preciso repensar 

o sistema tributário para, de forma 

gradativa e incremental, adaptá-lo 

às profundas transformações econô-

micas que estão em curso. 

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

nha sustentando que o crescimen-

to de 2017 seria por volta de 0,4% 

há muito tempo, e apenas em 1o de 

junho, com a divulgação do PIB do 

primeiro trimestre deste ano, reduziu 

a sua projeção para 0,2%. Em setem-

bro de 2016, prevíamos crescimento 

na casa de 0,6%, revisto para 0,3% 

em outubro do mesmo ano e para 

0,4% em fevereiro de 2017.

No entanto, o fato de não termos 

revisado expressivamente por muitos 

meses a nossa projeção de crescimen-

to em 2017 não significa que não revi-

samos – e de forma até expressiva – o 

cenário subjacente àqueles números. 

Houve, portanto, a curiosa situação 

de “revisão sem revisão”.

Desde o terceiro trimestre de 

2016, temos gradativamente revis-

to nosso cenário de como se dará o 

crescimento da economia ao longo 

do ano. Considerando os quatro 

trimestres de 2017, em setembro 

de 2016 prevíamos que, em 2017, 

a expansão do PIB a cada trimes-

tre, na comparação dessazonalizada 

com o anterior, seguiria a sequência 

de zero, 0,1%, 0,4% e 0,8%. O ano 

fecharia, portanto, com a economia 

crescendo 3,2% em termos anuali-

zados. Não seria difícil enxergar o 

PIB rodando ao saudável ritmo de 

4% em 2018.

Já em dezembro de 2016, a nossa 

sequência projetada para os trimes-

tres de 2017 era de 0,1%, 0,4%, 

0,4% e 0,7%. Como na previsão de 

setembro de 2016, enxergávamos 

uma leve trajetória de recuperação 

da economia ao longo do ano, com 

o PIB rodando a 3% no final.

Nos quatro meses seguintes – fe-

vereiro, março, abril e maio –, nossas 

projeções para o primeiro trimestre 

foram sempre revistas para cima, e 

nossas previsões para o quarto tri-

mestre foram revisadas sistematica-

mente para baixo. De sorte que, em 

nosso penúltimo cenário, desenha-

mos uma trajetória pela qual a eco-

nomia cresce respectivamente 1%, 

-0,1%, 0,1% e 0,2%. Essa sequên-

O cenário que mudou 

sem mudar e a 

necessidade de persistir 

no atual caminho
Samuel Pessôa

Pesquisador associado da FGV/IBRE
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cia produz, para a média do ano de 

2017 em comparação a 2016 – isto 

é, para o crescimento de 2017 tal 

como convencionalmente entendido 

–, um número de 0,4%.

Ou seja, apesar de o crescimento 

do ano não ter se alterado, o dese-

nho da recuperação mudou muito e 

para pior. Essencialmente, se antes 

tínhamos uma trajetória de lenta 

recuperação ao longo deste ano, de 

forma progressivamente acelerada, 

passamos a prever o cenário de um 

choque positivo de oferta de bens 

agrícolas no primeiro trimestre, um 

recuo da economia no segundo, e um 

segundo semestre muito fraco, com 

o PIB fechando o ano numa veloci-

dade anualizada em torno de 1%.

Em 1o de junho, soubemos que o 

crescimento do primeiro trimestre ante 

o trimestre imediatamente anterior foi 

de 1%, confirmando nossa previsão. 

No entanto, as aberturas não foram 

muito favoráveis para o cenário pros-

pectivo. A indústria de transformação, 

em vez de crescer 0,4% ante o primei-

ro trimestre de 2016, apresentou novo 

recuo de 1%. A leitura do primeiro 

trimestre fez com que revisássemos 

o crescimento do segundo trimestre, 

na comparação com o primeiro, de 

-0,1% para -0,4%. Revisamos tam-

bém a expansão do PIB em 2017 de 

0,4% para 0,2%. 

O que fica claro na trajetória de 

revisões do crescimento do PIB em 

2017 pelo IBRE é que, embora o nú-

mero final não tenha mudado dra-

maticamente, a história que ele ar-

remata mudou drasticamente: antes 

previa-se uma recuperação econômi-

ca consistente, que desabrocharia de 

forma mais clara em 2018. Agora, o 

que se desenha é uma retomada que 

para todos os efeitos estancou.

A impressão é de que esse fato 

em todas as suas implicações não 

está totalmente absorvido pelo 

mercado. Nota-se uma preocupa-

ção bem fundamentada com a re-

cente desvalorização do câmbio, 

em função do aumento das incer-

tezas no cenário político. É preci-

so, entretanto, tirar desses desdo-

bramentos algumas conclusões que 

talvez sejam menos óbvias. 

É razoável supor que a incerteza 

piore ainda um pouco mais a ativi-

dade na virada de 2017 para 2018. 

Por outro lado, também é possível 

que, se a crise política amainar e o 

presidente Michel Temer – ou quem 

venha a substituí-lo – tentar reto-

mar a agenda de reformas, a atual 

desvalorização cambial possa ser 

revertida em algum grau e a política 

monetária possa voltar a uma traje-

tória mais agressiva e profunda de 

relaxamento. Porém, mesmo que o 

cenário político não se desanuvie, e 

excluindo a hipótese de pânico no 

mercado que cause uma desvalori-

zação cambial muito mais severa, 

não se pode descartar que, com a 

economia andando de lado no se-

gundo semestre, a curva de juros 

teste novas mínimas, diante da de-

bilidade da atividade econômica.

O grande risco, por outro lado, 

é que a ansiedade com a tibieza da 

economia e seus efeitos na volátil 

cena política leve o país a namorar 

novamente políticas do tipo da nova 

matriz econômica. O caminho duro, 

e que deveríamos ter perseguido des-

de 2009, é acomodar qualquer desa-

celeração da economia com maior 

redução dos juros: afinal, eles são 

muito elevados e deterioram a traje-

tória da dívida pública. 

O perigo está em enveredar pela 

seara de novos estímulos ao investi-

mento, da desistência da mudança 

de rumos em curso no BNDES, do 

retorno das desonerações e de ou-

tras medidas do gênero. É preciso 

que o governo, seja lá qual ele for, 

tenha sangue-frio e persistência: se 

a atividade vier de fato pior do que 

o antecipado, e a inflação vier me-

nor, os juros devem continuar a cair 

e poderemos testar novas mínimas 

dos juros nominais e reais. O que 

cria efeitos positivos sobre a dinâ-

mica da dívida pública e pode se 

tornar um bônus mais à frente – se 

o Brasil souber resistir à tentação 

do populismo neste difícil momento 

de sua história econômica e política 

(ver matéria na página 36). 

Antes previa-se uma 

recuperação consistente, 

que desabrocharia de forma 

mais clara em 2018. Agora, 

o que se desenha é uma 

retomada que para todos os 

efeitos estancou
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Conjuntura Econômica — O que a 

atual crise política tem a nos dizer so-

bre a cultura democrática brasileira? 

O sistema político brasileiro é um 
sistema profundamente doente, de-
turpado por conta de nossas pró-
prias raízes. Somos uma invenção 
do Estado. Fomos uma invenção 
da colônia portuguesa; depois vira-
mos país independente num arranjo 
que basicamente visava preservar o 
status quo. E a República foi prati-
camente uma quartelada. O fato é 
que, pela predominância do Estado 
na sociedade brasileira, e pelo país 
ter nascido com forte interferência 
deste, as relações entre sociedade, 
política e Estado sempre foram po-
luídas. O que aconteceu com a Ope-
ração Lava Jato foi desnudar esse 

A crise de governabilidade deflagrada com a divulgação de áudio do empresá-

rio Joesley Batista envolvendo o presidente Temer ampliou a incerteza e abalou 

as projeções sobre a recuperação da economia brasileira. Para Murillo de Aragão, 

presidente da consultoria política Arko Advice, de Brasília, o destino da Presidência 

da República até 2018 deverá ser costurado perseverando-se na atual política eco-

nômica e na disciplina por reformas, com foco na construção de um Estado mais 

transparente, empresas com compliance mais robusto, e melhorias no ambiente 

de negócios. Apesar da gravidade do quadro, Aragão, que é membro do Conselho 

de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República desde 2007, 

encontra alento no que identifica como metade cheia do atual copo. “Ainda que 

circunstancialmente a gente esteja mal devido à crise política e econômica, a trans-

formação causada pela Lava Jato é para melhor, e isso vai ser interpretado pelos 

investidores”, afirma à Conjuntura Econômica.

Murillo de Aragão 
Presidente da consultoria Arko Advice

Foto: Andréa Stuckert

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“O Brasil de hoje já 
é estruturalmente 

melhor do que o de 
antes da Lava Jato”
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decorrem da opacidade do Estado, 
e da capacidade do Estado de es-
colher a quem ele quer privilegiar 
nessas relações. Se houvesse trans-
parência, se houvesse justiça no re-
lacionamento, se as concorrências 
não fossem dirigidas, não teria ha-
vido o que aconteceu. 

O fato de contarmos com um 

grande número de empresários 

parlamentares também faz parte 

desse capitalismo de preferências  

que mencionou? 

Há muitos empresários, mas eles 
não defendem os interesses dos 
empresários em geral. Esse é um 
engano. Apesar de ter uma grande 
representação empresarial, lá o que 
se vê é que a maioria defende seus 
próprios interesses, porque se hou-
vesse uma ação empresarial forte 
e legítima no Brasil não teríamos 
essa legislação trabalhista horro-
rosa que nós temos. A pauta seria 

sistema doente, que já tinha sido 
mostrado em episódios anteriores, 
como no próprio Mensalão. Quan-
do explode a Lava Jato, ela revela 
tanto a natureza distorcida do capi-
talismo do Brasil, que é um capita-
lismo de campeões, de preferências, 
como da relação espúria entre o se-
tor privado e a política brasileira. 

Uma regulamentação mais clara da 

atividade de lobby, como já se ten-

tou através de vários projetos, teria 

colaborado para mitigar as causas 

dessa crise?

Uma regulamentação de lobby não 
trataria do que aconteceu, que foi 
corrupção. Não foi lobby, e não foi 
por falta de regras que foi pratica-
do. Corrupção, suborno, tráfico de 
influência são tipos do direito pe-
nal, por exemplo. Então não é pro-
blema de ausência de regulamenta-
ção. Regulamentar a ação legítima 
além do que ela já é regulamentada 
pode ser uma redundância. Veja, 
a representação de interesses na 
Justiça existe desde que o mundo 
é mundo, pois o advogado repre-
senta os interesses de seu cliente 
em qualquer lugar. Já existe algu-
ma regulamentação no Congresso 
Nacional para a representação de 
interesses. E a Constituição bra-
sileira também regula a defesa de 
interesses, em direito de petição, 
de associação, legislação partici-
pativa, participação em audiências 
públicas. Então a questão da par-
ticipação legítima está basicamente 
regulamentada. O que se precisa é 
coibir a participação ilegítima. E 
como se faz isso? Basicamente, au-
mentando o grau de transparência, 
porque todos esses escândalos a 
que assistimos nos últimos tempos 

outra. Isso ficou evidenciado nas 
delações, em que as empresas com-
pravam decisões a seu favor. E não 
uma ação organizada em favor de 
um melhor ambiente de negócios 
do país. Senão o nosso não seria 
um dos piores do mundo. Entre  
as dez maiores economias do mun-
do, temos de longe o pior ambiente 
de negócios. 

Em entrevista da edição de maio 

da Conjuntura Econômica, o pro-

fessor Joaquim Falcão, da Esco-

la de Direito Rio da FGV, avaliou 

como grave o silêncio das orga-

nizações empresariais frente aos 

escândalos envolvendo grandes 

empresas nacionais, e que seria 

importante ter líderes do setor 

privado posicionando-se mais fir-

memente contra a corrupção. Está 

de acordo?  

Não tenho a menor dúvida de que 
ele está correto. Aliás, é preciso 
existir não apenas uma lei de res-
ponsabilidade pública, que seria 
aquela que congregaria todas as 
responsabilidades do agente pú-
blico no seu relacionamento com 
o setor privado, como ter uma lei 
de responsabilidade privada pe-
rante a coisa pública. Não seria 
uma lei de lobby, mas uma lei de 
responsabilidade. Ou seja, que de-
fenda a transparência, a igualdade 
de oportunidades, a ampla divul-
gação, basicamente reafirmando os 
princípios que devem reger a admi-
nistração pública. 

Qual sua avaliação sobre a gover-

nança dos processos de leniência 

que têm sido negociados? 

O problema que eu vejo nos acor-
dos de leniência é que não existe 

O que se precisa é coibir 

a participação ilegítima, 

aumentando o grau de 

transparência, porque 

todos esses escândalos a 

que assistimos decorrem 

da opacidade do Estado
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um marco legal que discipline um 
acordo que valha para todos os ilí-
citos. Hoje fecha-se um acordo com 
o Ministério Público, mas corre-se 
o risco de ter que fechar outro com 
o Cade, outro com a AGU, outro 
com o TCU, e isso pode tornar a 
vida das empresas inviável. Falta 
um marco, um protocolo de leniên-
cia que seja conduzido pela Justiça 
e que valha para todos os poderes, 
porque senão as empresas têm que 
ficar enfrentando um acordo a cada 
período, que normalmente tende a 
ser maior do que o anterior. Esse 
acordo tem que ter regras mais ou 
menos universais, que podem ser 
adaptadas para um e para outro, 
sem grandes discrepâncias. Porque 
a discrepância vai gerar questiona-
mentos, e questionamentos levam à 
judicialização do processo. 

Hoje, a falta de uma zerada no 
jogo em relação às empresas envol-
vidas na Lava Jato leva ao definha-
mento dessas empresas, ao medo 
de se fazerem negócios com elas, e 
evidentemente isso reflete no investi-
mento, no emprego, na arrecadação 
tributária. A Justiça, o governo, os 
poderes públicos devem ser prag-
máticos quanto a essa questão. As 
empresas envolvidas têm que ter o 
direito de recomeçar, desde que pa-
guem suas penas. Tem que ser uma 
pena que possa ser paga, que seja 
justa, que atenda aos objetivos do 
acordo, e que permita que elas levem 
sua vida adiante. 

Em sua defesa, o presidente Temer 

argumentou que a repercussão 

das gravações de Joesley Batista 

ameaçava o caminho virtuoso da 

recuperação econômica conquista-

do por seu governo. Em contrapar-

tida, analistas apontam que a re-

sistência do presidente à renúncia 

gerou um impasse daninho para 

essa mesma recuperação. Qual o 

seu balanço a respeito?

O maior problema dessa crise é a 
incerteza, porque ela atinge as ex-
pectativas, e ao fazer isso pode re-
duzir ânimo de investimentos. Pro-
jetos podem ser adiados, toda essa 
retomada que está sendo ensaiada 
no Brasil de hoje pode ser prejudi-
cada. O ideal seria um descolamen-
to do comportamento da economia 

do andamento da política, para que 
as decisões de governo que favore-
cem a retomada da economia pu-
dessem ser adotadas, enquanto a 
crise política cumprisse seu ciclo. 
Mas isso é difícil. O que se espera é 
que a equipe econômica tenha uma 
razoável independência para tocar a 
economia de forma a continuar mi-
nimamente o processo de retomada 
que estamos vivendo hoje.

O fato de as investigações terem 

chegado de forma tão contunden-

te ao presidente pode ser conside-

rado o ponto auge da incerteza, ou 

a ameaça de mais envolvidos em 

novos depoimentos deverá pro-

longar esse clima de insegurança 

indefinidamente?

O processo judicial tem seu tempo. 
Denúncias não resultam imediata-
mente na condenação do denuncia-
do. É evidente que, em sendo algo 
muito escandaloso, o efeito seja 
imediato, como foi o caso do sena-
dor Aécio Neves, que foi afastado 
do exercício do seu mandato. Mas 
em geral esse tipo de situação não 
parece ser padrão. O padrão é que 
as denúncias sejam processadas e le-
vem um tempo, como as que já atin-
gem muitos políticos. Isso significa 
que esse espectro de julgamento, de 
problemas judiciários para o mun-
do político, ainda vai conti nuar. 
Não sei se ainda pode acontecer 
alguma coisa que seja tão extrava-
gante a ponto de determinar uma 
crise ainda mais grave. No episódio 
da JBS, o principal problema é que 
a denúncia afeta o atual exercício 
do mandato do presidente, enquan-
to as crises anteriores se referiam a 
atos praticados no passado, como 
o financiamento de campanha em 
2014. Mas não sei se outros epi-
sódios de igual magnitude virão a 
acontecer nos próximos meses.

Como imagina que poderá se dar a 

recomposição dos quadros políti-

cos nacionais para 2018? 

Em primeiro lugar, o que vai deter-
minar as eleições de 2018 é se ha-
verá ou não a saída do presidente. 
Em segundo lugar, é importante ver 
quem sobreviverá ao tsunami da 

O problema é que a 

representação empresarial 

defende seus próprios 

interesses, e não uma ação 

organizada em favor de 

um melhor ambiente de 

negócios do país
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essa mudança? Haveria legitimida-

de para aprová-la?

Existe legitimidade, pois os parla-
mentares foram eleitos. Acho que 
essa história de legitimidade vem 
do discurso usado pela ex-presi-
dente Dilma Rousseff para justifi-
car por que ela não poderia sofrer 
impeachment. Mas é um discurso 
capenga, porque no fundo todos fo-
ram eleitos, mocinhos e malvados. 
O problema maior é que a reforma 
política tende a prejudicar quem a 
está aprovando, então a tendência 

é de que os parlamentares sejam 
complacentes na reforma para não 
se prejudicar. 

O fato é que, se você observar, 
quase todo ano existe uma peque-
na meia-sola política. Como no 
ano passado, com a proibição do 
financiamento privado de campa-
nha. Não sei se o atual Congresso 
tem condição política de aprovar 
algo, por conta das divergências. 

Lava Jato. Ficou claro que o Aécio 
foi tragado por essa crise, o que 
provavelmente acontecerá com José 
Serra e Lula. E, em terceiro lugar, 
qual será o ambiente econômico, 
muito importante para determinar 
o clima no momento eleitoral. Se a 
questão da corrupção investigada 
na Lava Jato ainda estiver muito 
acentuada, evidentemente o senti-
mento antipolítico aumenta, o que 
incentivará a busca por alternativas 
fora dos meios tradicionais da polí-
tica nacional. Agora, se o governo 
sobreviver e a economia melhorar 
um pouco, vai se conseguir de algu-
ma maneira se organizar melhor a 
base política para o enfrentamento 
das eleições de 2018. 

Observa-se que o esforço de recu-

peração das empresas envolvidas 

nas denúncias da Lava Jato inclui 

pedido formal de desculpas à so-

ciedade e o investimento em com-

pliance. O que deveria acontecer no 

campo político?

Teremos que ter compliance da polí-
tica, do governo, e também dos sin-
dicatos, tanto patronais como dos 
empregados. Isso quer dizer regras 
novas e claras, honestidade. Não 
significa esquecer o passado, mas 
dar o direito a todos os partidos de 
reformular sua atitude. Hoje, entre-
tanto, vemos o mundo político tão 
fragmentado, que unir-se em torno 
de um projeto é muito difícil. O pró-
prio governo Temer, que foi forte até 
o episódio da JBS, se dedicou a uma 
agenda de reforma econômica, mas 
não a uma agenda de reforma políti-
ca, que também era essencial.  

Em sua opinião, a reforma política 

que hoje se debate colaboraria para 

No entanto, a crise se agravou de 
tal maneira, que eu não descarto 
essa possibilidade. 

Se tivesse que escolher uma coisa 
só para acontecer nesse campo este 
ano seria proibir as coligações para 
eleições proporcionais. Com isso se 
evitariam os pequenos partidos de 
aluguel, microlegendas que poluem 
o sistema partidário brasileiro. Isso 
teria um efeito semelhante a uma 
cláusula de barreira. Ou permitir 
coligação desde que seja vertical, 
em todos os estados. Ou seja, um 
partido não poderia se coligar em 
São Paulo com X e escolher Y para 
se coligar no Rio de Janeiro.

Que outra mudança considera re-

levante? 

O segundo ponto que considero 
importante seria a lista fechada, 
pois esta obriga o candidato a fa-
zer campanha para o partido. Des-
sa forma, por exemplo, o deputado 
Tiririca teria que fazer campanha 
para o seu partido, e não para si. 
O atual sistema, em que o Tiririca 
é eleito com 1,3 milhão de votos e 
leva outros dois candidatos graças 
ao cociente eleitoral, é um absur-
do. Esse sistema muito pior do que 
a lista fechada.

Na lista fechada, pelo menos há 
debate, faz-se uma convenção com 
a seriedade necessária, que vai de-
terminar a ordem dos candidatos. 
Esse processo tem que ser valoriza-
do. A lista fechada é desmoralizada 
porque as pessoas não acreditam 
nos partidos. Mas se a gente fizer os 
partidos funcionarem direito, a lista 
fechada é um caminho, porque obri-
ga o candidato a fazer campanha 
para o partido, o que é bom para as 
instituições. Se isso não acontecer, 

Se tivesse que escolher uma 

coisa só para acontecer no 

campo político seria proibir 

as coligações para  

eleições proporcionais.  

Ou permitir só  

coligação vertical
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acabaremos formando um Congres-
so de celebridades. 

Seria o primeiro passo para o voto 

distrital misto? 

Sim, que é um bom sistema, porque 
a vida das pessoas começa nos mu-
nicípios. Ninguém vive num país, 
ninguém vive em um estado. Você 
vive no seu bairro, no seu municí-
pio. E isso faz com que os prefeitos 
ganhem relevância política. Veja o 
caso do prefeito de São Paulo, João 
Doria, que rapidamente ofuscou 
o governador Geraldo Alckmin. 
Isso acontece porque o Doria lida 
com o problema direto da pessoa 
que mora ali: da Cracolândia, da 
bicicleta, da Marginal, dos engar-
rafamentos. Então é natural que a 
política se volte para a municipali-
dade. Outra razão é o fato de que 
hoje o grande vetor do progresso 
econômico são os serviços, que são 
taxados pela municipalidade, com 
o ISS. Isso revela que até tributa-
riamente os municípios têm ga-
nhado relevância, à medida que a 
velha economia da indústria vai so-
frendo. Existem alguns problemas, 
de como dividir o distrito, qual cri-
tério. Mas esse é outro debate. 

E quanto ao financiamento de cam-

panha?

Tenho uma postura radical quanto 
a isso. Para mim, deveria ser ex-
clusivo da cidadania, sem dinheiro 
público ou empresarial. Sequer di-
nheiro próprio. Todo mundo tinha 
que começar do zero e ter a oportu-
nidade de captar dinheiro. Se tiver 
melhor condição, captará mais. Se-
ria o ideal. Mas se ficar no financia-
mento público com financiamento 
privado de cidadão, tudo bem.

Em suas conversas com empresá-

rios, qual impacto identifica que 

esta crise deixará para a atração de 

investimento direto estrangeiro?

O Brasil tem que mudar de pa-
tamar, de ser uma oportunidade 
rara para ser um ambiente seguro 
de investimentos. O que significa 
isso? No Brasil, se há retorno alto 
você vem, mesmo que o risco ju-
rídico também seja alto, mesmo 
que o ambiente de negócios seja 
ruim, mesmo que o Brasil eleja al-
gumas campeãs em detrimento de 

uma competição mais saudável. 
Essa economia é uma economia de 
oportunidades para poucos. Preci-
samos migrar para uma economia 
de oportunidade para todos, tanto 
para o capital estrangeiro quanto 
para o nacional. Para fazer isso, o 
Brasil tem que trabalhar em alguns 
pontos: reduzir o risco jurídico, 
reduzir a burocracia, a complexi-
dade tributária, melhorar a legis-

lação trabalhista. Se a gente não 
fizer isso, a gente não consegue 
competir com o mundo. Infeliz-
mente, agora que o mundo políti-
co está acordando para isso, vem 
essa crise que vai nos atrasar. Mas 
acredito que é inexorável que essas 
coisas aconteçam. 

Com ou sem a saída do presidente 

Temer, é possível confiar na conti-

nuidade da agenda de reformas?

Acho que essa agenda conti nuará. 
Seja quem for o presidente, sim-
plesmente porque do ponto de vis-
ta fiscal o Brasil está numa situação 
muito complexa. No caso da Pre-
vidência, pode ser, por exemplo, 
que se decida fazer uma reforma 
que valha só para quem começar a 
contribuir agora, e adiante se faça 
uma nova reforma para quem já 
está no sistema. O fato é que não 
dá para se ter um sistema em que 
o valor consumido por 1,6 milhão 
de brasileiros equivale ao gasto 
com 30 milhões de brasileiros do 
setor privado. Isso é um absurdo. 
Não entendo como as pessoas no 
Brasil acham que o sistema previ-
denciário brasileiro é justo e não 
queiram mudar. Acho que isso de-
monstra um grave desentendimen-
to da situação. 

O importante, então, é perseverar 

na agenda reformista, mesmo que 

o resultado esteja muito aquém do 

objetivo inicial? 

É preciso garantir algum avanço. 
Lembre-se que todo mundo tentou: 
o FHC fez uma pequena reforma, o 
Lula também. A única pessoa que 
não avançou foi a Dilma. O proble-
ma é que quando você está do outro 
lado do balcão você sabe que tem 

O próprio governo 

Temer, que foi forte até 

o episódio da JBS, se 

dedicou a uma agenda de 

reforma econômica, mas 

não a uma política, que 

também era essencial.  
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que fazer a reforma, mas quando 
muda de lado, joga pedra em quem 
busca fazê-la. É um tema impopular. 

O que é importante concretizar nes-

te momento para que a sociedade 

brasileira, observadores internacio-

nais e o mercado em geral consigam 

reverter a imagem de que no Brasil 

o crime compensa?

Acho que o Brasil está mostrando 
que não é bem assim. Poucos países 
do mundo fizeram o que o país está 
fazendo. A prisão de executivos, a 
recuperação de ativos, o tamanho 
dos acordos de leniência, veja o 
acordo da JBS, dos irmãos Batista, 
é uma quantia expressiva. O Brasil 
está dando uma lição de que final-
mente as coisas estão começando a 
mudar. Não tenho dúvida de que, 
desde o início a Operação Lava 
Jato trouxe um impacto decisivo 
tanto na economia quanto na po-
lítica e na sociedade. Essas mudan-
ças são muito claras. Por exemplo, 
o fim do financiamento empresa-
rial nas campanhas é resultado di-
reto da Lava Jato. O ambiente de 
competição no Brasil também ficou 
mais justo, por consequência dessa 
operação. As concorrências para 
concessões que ocorreram este ano 
aconteceram num ambiente mais 
sadio, sem os favoritos de sempre. 
O terceiro ponto é que a sociedade 
ficou muito mais atenta ao debate 
político. Tanto é que se sente que 
essa onda pelo novo, esse senti-
mento de se renovar a política, está 
crescendo. E o quarto efeito é que a 
preocupação com o compliance nas 
empresas é maior, mais robusta. 

O Brasil de hoje já é estrutu-
ralmente melhor do que o Brasil 
de antes da Lava Jato. Ainda que 

circunstancialmente a gente esteja 
mal devido à crise política e econô-
mica, fundamentalmente a trans-
formação causada pela Lava Jato 
é para melhor, e isso vai ser inter-
pretado pelos investidores, porque 
eles estão vendo. Ora, um país que 
prende o presidente da maior em-
presa do país não está brincando. 
Que prende ex-ministro, que cassa 
deputado, não é um país que está 
brincando. Então acho que hoje 
precisamos rever esse parâmetro, 
de que o crime compensa. 

Qual o desafio para a recomposição 

da relação público-privada, neces-

sária tanto para a atração de inves-

timento em concessões quanto para 

o debate de marcos que regulem a 

atividade econômica? 

Como disse, o Brasil tem alguns 
pontos cruciais. Temos que ter re-
gras mais claras, menos leis e leis 
mais efetivas. A burocracia tem 
que ser transparente. As regras tri-

butárias têm que ser transparentes, 
A concessão de licenças tem que ser 
rápida. Temos um trabalho de des-
burocratização muito importante, 
e de simplificação regulatória e 
legal. Esses últimos são aspectos 
que hoje o país começa a entender 
como relevantes. Ficou evidencia-
do que o Estado não tem condição 
de resolver o problema da econo-
mia do Brasil, que aquele modelo 
da Nova Matriz que Dilma tentou 
aprofundar com forte investimen-
to do Estado não deu certo e levou 
o país à pior recessão de sua his-
tória. Fica claro que o que temos 
que fazer é ampliar o espaço para o 
investimento privado porque gera 
emprego, tributo, divisas, competi-
ção, isso sem abrir mão do papel 
do Estado de regular as relações 
econômicas, disciplinar e estabe-
lecer parâmetros que respeitem os 
direitos da cidadania. 

Acho que, num primeiro mo-
mento, sequer temos que reduzir a 
carga tributária, mas simplificá-la, 
reduzir o custo da legalidade tribu-
tária. E, conforme se for ganhan-
do eficiência, aí se poderá reduzir, 
porque o mundo todo já está redu-
zindo. O Brasil ainda tem carga tri-
butária alta devido a nossas neces-
sidades e nossas carências. Temos 
que fazer muitas coisas ainda: na 
educação, na saúde pública, temos 
que ter serviços públicos decentes. 
Mas sobretudo tem que se reduzir 
a burocracia, o risco jurídico e au-
mentar a transparência do Estado. 
Acho que esses são os desafios que 
um presidente do Brasil tem que 
enfrentar. E, se enfrentar com um 
mínimo de sucesso, não tenho dú-
vida que o Brasil é um país com vo-
cação para crescer.  

A economia que existe no 

Brasil é uma economia 

de oportunidades 

para poucos. 

Precisamos migrar 

para uma economia de 

oportunidade para todos
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A teoria neoclássica usada pela cor-
rente principal da economia, que 
predomina pelo mundo afora, tem 
como axioma a hipótese de que as 
pessoas tomam suas decisões com 
base no seu próprio interesse, como 
consumidor, trabalhador, empresá-
rio, político, ou em qualquer outra 
atividade. Os empresários e políti-
cos envolvidos nos escândalos do 
mensalão, da Lava Jato e da dela-
ção de Joesley Batista evidenciam 
que esse axioma faz parte do nos-
so cotidiano. A teoria neoclássica 
usa uma métrica para avaliar se o 
comportamento humano baseado 
nesse axioma produz bem-estar 
social. Isto é, o bem-estar privado 
coincide com o bem-estar social? 
Para qualquer observador, desde 
que não pertença a qualquer sei-
ta, a resposta para esta pergunta é 
óbvia: o predador social não tem 
nenhum compromisso com o bem-
estar da população.   

A delação de Joesley Batista, um 
dos proprietários da empresa JBS, 
provocou uma crise política que 
pode se transformar numa crise eco-
nômica de proporções gigantescas 
em nosso país. A métrica social exi-
ge uma solução da mesma, dentro 

nanças públicas em petição de misé-
ria, com o governo incapaz de pagar 
suas contas com as receitas dos im-
postos. O governo Temer usou um 
tratamento de choque para trazer 
a taxa de inflação para o centro da 
meta, o que aconteceu no primeiro 
trimestre deste ano. Por outro lado, 
para resolver o problema das finan-
ças públicas o governo Temer pre-
feriu uma estratégia gradualista, de 
postergar a consolidação fiscal, com 
duas medidas, o teto dos gastos e a 
reforma da Previdência. Com essa 
estratégia gradualista o risco país 
caiu, mostrando a confiança daque-
les que compram os títulos do Te-
souro Nacional.

Uma outra opção para solucionar 
o problema das finanças públicas se-
ria um tratamento de choque, com 
uma consolidação fiscal imediata de 
cerca de 5% do PIB. Este número é 
o resultado da soma de um déficit 
primário de 2% com um superávit 
primário de 3%. Uma consolidação 
fiscal dessa magnitude seria impossí-
vel de fazer sem aumento dos impos-
tos, isto é, da carga tributária.

Quando um doente vai ao médi-
co a primeira coisa que deve ser fei-
ta é o diagnóstico da doença, para 

A crise política: se ficar o bicho 
pega, se correr o bicho come?

Fernando de Holanda Barbosa

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

do arcabouço institucional vigente, 
que não permita que a crise fiscal 
se transforme numa crise da dívida 
pública e (ou) na volta da inflação 
crônica, e eventualmente na patolo-
gia da hiperinflação.

O governo Dilma deixou uma 
herança maldita na economia, com 
uma inflação de dois dígitos e as fi-
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então se prescrever o tratamento. A 
doença econômica brasileira é uma 
crise fiscal. Existe uma outra opção 
para resolver essa doença além das 
estratégias gradualista e de trata-
mento de choque, ambas com uma 
combinação de corte de gastos e au-
mento de impostos?

O PT pensa que sim, pois suas 
bancadas na Câmara e no Senado, 
no final do mês de abril, apresen-
taram propostas para o Brasil sair 
da crise econômica. Essa proposta 
contempla os seguintes pontos: 1. 
defender os direitos e as conquis-
tas econômicas da população; 2. 
fortalecer as empresas brasileiras; 
3. recuperar a capacidade de inves-
timento do Estado; 4. retomar os 
investimentos na infraestrutura; 5. 
recuperar a Petrobras e 6. aplicar 
uma nova política monetária, com 
redução dos juros. Ao invés de cor-
tar gastos e aumentar impostos, as 

propostas do PT aumentam os gas-
tos aprofundando a crise fiscal. In-
felizmente, o PT não aprendeu com 
seus erros, principalmente aqueles 
cometidos no governo Dilma. 

A crise política dificilmente 
será resolvida sem a substituição 
do presidente Temer, cuja credi-
bilidade saiu arranhada com sua 
conversa nada republicana com o 
empresário Joesley Batista. A so-
lução da crise via eleições diretas 
para presidente da República, neste 
momento, seria um casuísmo tanto 
ao gosto do brasileiro, que detesta 
obedecer a regras, e prefere solu-
ções caso a caso. O que o Brasil 
necessita, na solução da crise po-
lítica, é um governo comprometido 
com a solução da crise fiscal. Caso 
contrário vamos ter outra década 
perdida, como foi a década de 80. 
Infelizmente, no mundo real a mul-
tiplicação dos pães da bíblia não 

ocorre. Nem tampouco, o dinheiro 
do governo cai do céu. As fontes 
para os gastos do governo são três: 
impostos, tomar dinheiro empres-
tado vendendo títulos públicos ou 
emitir moeda. Vender títulos em 
demasia pode tornar a dívida im-
pagável e levar ao calote da dívida 
pública. Emitir moeda em grande 
quantidade produz hiperinflação. 
Na métrica social quem paga a 
conta dessas doenças são os mais 
pobres, produzindo injustiça so-
cial, numa sociedade tão injusta 
como a nossa.   

O título deste artigo, crise polí-
tica: se ficar o bicho pega, se correr 
o bicho come, com um ponto de 
interrogação, pergunta se estamos, 
ou não, num beco sem saída. A 
resposta será não se usarmos o in-
teresse social. Caso prevaleça o in-
teresse privado teremos uma nova 
década perdida.    

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

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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Como classifica os eventos da Lava 

Jato no Brasil?

Da Grécia antiga até hoje, e em todo 
lugar, a política democrática tem so-
frido a contaminação de práticas cor-
ruptas. Políticos privilegiam falar so-
bre valores e princípios, mas política, 
na prática, é um exercício transacional 
– e há poucos lugares isentos de cor-
rupção. “Dinheiro é a ama de leite da 
política” é uma frase muito ouvida em 
Washington, cunhada por um outrora 
poderoso político californiano. 

Embora não seja respaldada por 
dados, minha sensação é de que a 
corrupção tem sido um elemento 
permanente da política brasileira, e 
provavelmente foi mais alimentada 
por instituições falhas, hábitos esta-
belecidos, e limitada exposição ao 
risco do que por qualquer outra dis-
posição cultural do país. Corrupção, 

Olhar estrangeiro

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Conjuntura Econômica convidou três brasilianistas para dar suas impressões 
sobre o atual momento político do Brasil. Leia aqui os principais trechos, e a 
íntegra no site da FGV/IBRE (http://portalibre.fgv.br)

“Dinheiro é a ama de 
leite da política”

Peter Hakim
Presidente emérito do Diálogo Interamericano

como qualquer mau hábito, é mais 
questão de adaptação à circunstância 
do que uma disfunção genética ou 
cultural. Nos últimos anos, à medida 
que o custo de políticas e campanhas 
explodiu, e o Estado jogou um papel 
cada vez maior na economia, a exten-
são da corrupção se expandiu para 
acompanhar esse ritmo. Hoje o di-
nheiro envolvido é enorme, e alcança 
cada canto da atividade política. 

Se o Judiciário conseguir manter 
esse alto padrão de trabalho, poderá 
assentar as bases para uma política 
mais limpa e menos corrupta no Bra-
sil. Eles poderão prover a dissuasão 
necessária, os balanços de poder, e 
guiarão para uma maior transparên-
cia e menor corrupção. Mas também 
pode acontecer, no próximo período, 
que um forte presidente e uma pode-
rosa legislatura busquem restringir o 

papel do Judiciário e talvez reduzir 
sua integridade e profissionalismo. 
Isso já aconteceu em outros lugares.

Além disso, no curto prazo, as 
investigações da Lava Jato estão 
produzindo alguns danos colate-
rais. Estão claramente perturbando 
a aprovação legislativa de reformas 
econômicas vitais para tirar a eco-
nomia brasileira da atual recessão 
e colocá-la no caminho de um cres-
cimento estável e sustentável. Sem 
uma recuperação econômica linear, 
é difícil prever como o Brasil poderá 
emergir dessa atual crise de gover-
nança. O país precisa se orgulhar do 
seu Judiciário e encorajá-lo a persis-
tir nessa agenda anticorrupção. Ao 
mesmo tempo, entretanto, a efetivi-
dade do Judiciário em lutar contra a 
corrupção pode atrasar a resolução 
de outros problemas que o país en-
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frenta, e interferir na revitalização 
tanto política quanto econômica. É 
um dilema insolúvel. 

A polarização que passamos a ob-

servar na sociedade brasileira nos 

últimos anos pode ser comparada a 

episódios internacionais? 

Jornalistas e acadêmicos estão na 
constante busca por identificar nesses 
eventos padrões e paradigmas sobre 
os quais escrever. É compreensível, 
eles querem descobrir tendências 
que contextualizem seus textos e os 
ajudem a explicar a complexidade 
das questões atuais. Nesse processo, 
acabam exagerando nas semelhan-
ças entre eventos em distintos países 
e minimizando as singularidades de 
cada acontecimento. Talvez haja uma 
tendência de polarização nos EUA e 
em muitos países da Europa, ainda 
que as recentes eleições na França e 
Alemanha sugiram uma emergente 
contratendência numa direção mais 
de centro, que incita menos a divi-
são. Mas a polarização parece estar 
diminuindo na América Latina com 
o colapso da influência de Venezue-
la e a retração de líderes populistas. 
Talvez o Brasil fique mais passível de 
divisão, mas longe de cismas e rup-
turas que vemos em muitos países. A 
grande maioria de brasileiros queria a 
saída de Dilma; o mesmo número ou 
mais agora querem a saída do presi-
dente Temer. Isso não é polarização. 
É uma demanda por governo me-
lhor. A imprensa, fundamentalmente 
conservadora, está dividida quanto 
à permanência do Temer. Isso não é 
polarização. É diferença de opinião. 
Os eleitores brasileiros estão sofren-
do. Eles estão, com razão, frustrados, 
bravos, fartos das lideranças políti-
cas. Eles não estão profundamente 

ou irremediavelmente polarizados, 
ao menos ainda não, e certamente 
não podem ser comparados com os 
eleitores dos EUA e outros países.

Que legado acha que ficará desse 

episódio para o sistema político 

brasileiro?

Os brasileiros tendem a ver o futuro 
com considerável grau de otimismo. 
Não todos, mas a maioria, em con-
versas concordam que o curto prazo é 
imprevisível, recheado de riscos poten-
ciais, e que o Brasil deverá sofrer um 
período de grande dificuldade. Mas a 
grande maioria demonstra confiança 
que as perspectivas de longo prazo do 
país continuam brilhantes, que as nu-
vens negras finalmente se dissiparão. 
Não está claro se esse final feliz é o 
caminho mais provável, mas é claro 
que o Brasil conseguiu se recuperar 
de muitas outras crises, e pode fazê-lo 
novamente – mas os atuais desafios 
podem ser maiores do que nunca. 

Talvez os brasileiros estejam apren-
dendo algumas coisas que permitirão 
ao país emergir mais forte dessa cri-
se. Talvez aprendam que corrupção 
não pode ser a fonte de financia-
mento para políticos, que pequenas 
corrupções podem se transformar 
em grandes corrupções e não devem 
ser toleradas. Talvez estejam prontos 
para administrar bons períodos eco-
nômicos preparando-se para enfren-
tar os maus. As ações do Judiciário 
talvez estejam ensinando duras lições 
de transparência. Mas essas não são 
lições fáceis. 

Qual o principal ônus que esse epi-

sódio deve trazer para a imagem do 

Brasil na cena internacional?

O Brasil já pagou um preço alto em 
posição e influência internacional 

por seus escândalos de corrupção, 
má gestão econômica e falhas de 
governança. Não faz muito tempo, 
o Brasil tinha todos os motivos para 
celebrar a ascensão de sua imagem 
global. Produziu dois dos líderes la-
tino-americanos mais eminentes de 
todos os tempos, Fernando Henrique 
Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, 
que consagraram o Brasil como polo 
de poder regional na América do 
Sul, com papel cada dia mais robus-
to nas questões internacionais. Mas 
essa crescente presença internacional 
emergiu principalmente de seu forte 
e promissor crescimento econômi-
co, o que inclui a descoberta das gi-
gantescas reservas de petróleo, uma 
próspera democracia doméstica, e 
um crescente cuidado com os cida-
dãos mais vulneráveis. 

Hoje, passados dois anos dessa 
profunda recessão, e ainda claudican-
te economia, o país já não é o parceiro 
comercial mais confiável e procurado. 
Suas deficiências crônicas em políti-
ca econômica e administração – seu 
protecionismo, produtividade baixa 
e estagnada, impostos altíssimos, le-
gislação trabalhista antiquada, infra-
estrutura deteriorada e setores subsi-
diados – ficaram mais visíveis. Além 
disso, a relação com muitos governos 
– incluindo Washington – tem sido 
prejudicada pelos extensos, e apa-
rentemente intermináveis, escândalos 
de corrupção. E, em muitos lugares, 
ainda persistem questões sobre a le-
gitimidade do impeachment da pre-
sidente Dilma. Claro, o Brasil pode e 
deve reconquistar sua posição na cena 
internacional, mas isso vai requerer 
restaurar a confiança, doméstica e in-
ternacional, nas suas instituições polí-
ticas, e reconstruir, bem como em sua 
economia e ambiente de negócios.  
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“A Lava Jato é o maior escândalo de 
corrupção na história mundial da de-
mocracia. Mas mostra tanto o lado 
doente quanto o lado saudável da 
democracia brasileira. O lado enfer-
mo, claro, é a corrupção espalhada 
pelos principais partidos e grandes 
companhias. O lado saudável é um 
Brasil assertivo, capaz, com polícia e 
Judiciário independentes – ainda que 
não de maneira uniforme, mas certa-
mente com bolsões de excelência.

É difícil antecipar como a cultura 
democrática brasileira será afetada 
pela Lava Jato. O cenário positivo 
é de que a prisão de empresários e 
políticos tenha um forte efeito dis-
suasivo contra a corrupção. O mau 
cenário é que essa crise fortaleça o 
menosprezo dos eleitores quanto a 
partidos políticos, e a possibilidade 
de uma política limpa. É bem prová-
vel que ambos ocorram. A pergunta 
que fica é se o positivo superará o 
negativo, ou vice-versa. 

A conexão entre a polarização 
vista no Brasil e em outras partes 
do mundo, como Estados Unidos, 
Reino Unido, Rússia ou Turquia 
não é clara para mim. Mas há uma 
conexão entre a polarização no Bra-
sil e outros países latino-america-

Maior escândalo de 
corrupção do mundo

Scott Mainwaring
Professor da cátedra Jorge Paulo Lemann na Harvard Kennedy School e 

copresidente do Programa de Estudos Brasileiros do David Rockefeller Center 

for Latin American Studies

nos, como Venezuela e Bolívia, que 
também tiveram uma orientação de 
centro-esquerda, com mudanças na 
política econômica, social e exte-
rior. O boom das commodities en-
tre 2003-12 tornou possível a apli-
cação de algumas políticas sociais 
que não seriam bem-vistas em tem-
pos difíceis, e nos três países o fi-
nal desse período de bonança gerou 
trade-offs e um aumento de polari-
zação. Mas vale lembrar também as 
diferenças entre os três. O PT não 
seguiu o exemplo de Hugo Chávez 

e Evo Morales de reprimir direitos 
dos opositores e os checks and ba-
lances da democracia. No caso do 
PT, a polarização iniciou-se a partir 
de 2014, quando a economia estag-
nou, os escândalos de corrupção ir-
romperam e o governo aprofundou 
sua política econômica de Estado, a 
sociedade se dividiu de forma mais 
acentuada. Ainda que os EUA e a 
Turquia, para dar outros dois exem-
plos, tenham se polarizado brusca-
mente, não acho que tenham algum 
efeito no Brasil ou vice-versa.”  

Boom das commodities abriu 

caminho para políticas sociais 
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“A experiência da Lava Jato de-
monstra o quanto a prática da de-
mocracia foi permeada pela corrup-
ção, o clientelismo e uma relação 
público-privada viciada. Mas os 
eventos recentes também demons-
tram a força e robustez das insti-
tuições democráticas. Políticos se-
niores e empresas têm sido detidos 
para prestar contas em uma propor-
ção impensável em muitos países da 
OCDE, o que dizer em economias 
emergentes. Se isso colabora para 
a crise política e econômica, por 
outro lado também mostra um país 
determinado em transformar-se, 
mesmo sob um processo doloroso. 
Como um observador de fora, não 
posso deixar de me impressionar. 

Quanto à tendência de polari-
zação da sociedade, isso tem sido 
comum no mundo ocidental des-
de a crise global de 2008. O Brasil 
também é parte dessa tendência, de 
quebra de consenso. Mas as mídias 
sociais também cumprem um gran-
de papel. Nelas, temas complexos 
são reduzidos a slogans loquazes. A 
busca de aprovação e sinalização da 
virtude alimentam o menor deno-
minador comum e um pensamento 
coletivo tóxico. 

A força das instituições 
democráticas

Edmund Amann
Professor de Estudos Brasileiros do Instituto de História da Leiden  

University, Holanda

Esse narcisismo online também 
promove falsas dicotomias e falsas 
notícias. Ao mesmo tempo em que o 
debate se democratizou, também se 
embruteceu. Consequentemente, há 
polarização das sociedades, e o Bra-
sil não é exceção. 

Acho que a herança desses epi-
sódios poderá ser dividida em duas 
partes. Primeiro, acho que haverá 
uma mudança na composição da 
classe política, com o afastamento 
do grupo associado à corrupção, 
dando lugar a novos líderes, e até 

novos partidos. A segunda talvez 
tenha implicações mais profundas, 
que é a possibilidade de mudança 
na forma de se fazer política, em 
que transparência e controle estarão 
muito mais internalizados nos pro-
cessos. O modelo de capitalismo de 
Estado do Brasil precisa ser transfor-
mado, as relações público-privadas 
sofrerão menos intervenções e, ao 
mesmo tempo, serão mais formais 
e mais monitoradas. Tudo isso é um 
bom prenúncio. Mas o período de 
ajuste será turbulento.”    

Mídias sociais influenciam a 

polarização da sociedade
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É unânime que a Previdência precisa 
mudar, por razões que vão da demo-
grafia até a fiscalidade. É consenso 
que se necessita reformar o regime 
geral. É natural que haja muitas 
discussões e alterações na proposta 
original, afinal se trata de assunto 
naturalmente complexo e não mais 
uma medida provisória que tramita 
com prazo datado. 

Por mais que a Previdência tenha 
sido decisiva para deterioração fiscal 
no país, a sua reforma não deveria 
se limitar aos impactos nas contas 
públicas. Uma visão estratégica e 
mais abrangente pode contemplar o 
pacto de coesão social e a formação 
de poupança domiciliar, entre outros 
aspectos. Da montagem dos institu-
tos de previdência nos anos 50 até 
a concepção da seguridade social na 
Constituição de 1988, tudo já mu-
dou na economia e na sociedade e se 
faz necessário rever os arranjos so-
ciais com uma visão que irá muito 
além da concessão dos benefícios.

Também reforça a tese de que, 
quanto mais se adiar o enfrentamento 
dessa questão, mais curta será a tran-
sição possível e mais profunda será a 
natureza das mudanças. Um debate 
mais franco, aberto, técnico e sereno 

nefícios previdenciários. Segundo, 
dados que devem constar nas simu-
lações dos efeitos de cada mudança 
específica do projeto. Na era da in-
formação e da transparência, os dis-
cursos não têm sido acompanhados 
da divulgação das citadas estatísticas, 
que precisam ser ainda mais porme-
norizadas para debater uma reforma 
profunda do que para conhecer o dia 
a dia do sistema.

Alguns dados públicos, ainda 
que soltos e divulgados para outra 
finalidade, reforçam a ideia de que 
algumas questões-chave para uma 
ampla reforma previdenciária têm 
sido ignoradas ou evitadas, por mais 
discussões que já ocorram.

Entre outros desafios ainda nem 
debatidos é possível citar a proteção 
à velhice daqueles brasileiros hoje 
com renda média e alta e que a per-
cebem no todo ou em grande parte 
não como salário e sem contribuir 
obrigatoriamente para algum regi-
me de previdência. Parcela crescen-
te de trabalhadores brasileiros não 
mais são assalariados e recebem 
como autônomos e cada vez mais 
através de pessoas jurídicas, inclusi-
ve firmas individuais e microempre-
endedores individuais.

Muito além da reforma 
previdenciária

José Roberto Afonso 
Pesquisador da FGV/IBRE e professor do mestrado do IDP

mostra que essa é uma reforma que 
vai além da economia, para espelhar 
e impactar diretamente a sociedade.

Por mais notícia e polêmica que a 
reforma já despertou, é incrível que 
ainda haja uma enorme carência por 
dados. Primeiro, dados que demons-
trem um diagnóstico mais atualizado 
e circunstanciado, que contemple 
também o que se passa na receita e 
não se limite apenas a tratar de be-
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Uma medida da radical mudança 
que já sofreu o mercado de trabalho 
brasileiro pode ser extraída da con-
solidação das declarações do impos-
to de renda de pessoa física (IRPF), 
divulgadas pela Receita Federal.1 Do 
total de 27,5 milhões declarantes em 
2016, pouco mais de 7,9 milhões 
eram empregados de empresas priva-
das, mas já chegavam a 2,3 milhões 
de conta própria e a mais de 5 mi-
lhões os capitalistas e proprietários 
de empresas. Mas, se o contingente 
de assalariados privados superava 
em apenas 8% o das demais ocupa-
ções, o rendimento total destes supe-
rava em 14% o daqueles.

Ainda que patrões contribuam 
para o regime geral o fazem em 
cima de um salário mínimo ou 
de valores muito aquém da atual 
renda de modo que, se não con-
tribuírem para um plano privado, 
não terão junto ao poder público 
uma proteção de renda no futuro 
que seja compatível com sua renda 
do presente. Importa atentar que o 
recurso à previdência privada na 
maioria dos casos desses brasilei-
ros nem se trata de complementar, 
mas sim de constituir a previdência 
única e básica. É dito isto porque 
no caso daqueles que estão à mar-
gem do regime geral, ou, ainda, 
quando contribuem, o fazem em 
cima de valor muito menor do que 
sua atual renda.

Mesmo diante dessa perspectiva 
de desproteção pública para a velhi-
ce, os brasileiros poupam muito pou-
co. É monumental a distância para 
o resto do mundo, que decorre em 
grande parte de se ter um regime geral 
de previdência social universal e com 
acesso a benefícios relativamente mais 
benevolentes que nos outros países. E 

mesmo os mais ricos também poupam 
muito pouco no Brasil comparado a 
economias congêneres, como demons-
tra gráfico a seguir extraído de estudo 
recente do Banco Mundial.2

A perspectiva para emprego e 
para previdência será ainda mais 
negativa com a radical mudança 

de paradigmas tecnológicos e de 
trabalho (ora chamada de quarta 
revolução industrial, ora de se-
gunda era das máquinas), que, na 
opinião unânime de todos os ana-
listas, provocará um aumento bru-
tal e estrutural do desemprego em 
todo o mundo. 

Os desafios para a Previdência, 
como se vê, vão muito além da mu-
dança no perfil demográfico, que já 
era esperada e razoavelmente estuda-
da. Por uma ou outra razão, tenderá a 
diminuir de forma expressiva o contin-
gente de empregados que contribuem 
para o regime geral. Uma visão mais 
pragmática e abrangente da reforma 
exige fomentar a poupança previden-
ciária como forma de resolver dois de-
safios gêmeos.3 Um é o da baixa e de-
crescente taxa nacional de poupança, 
justamente quando mais é demandada 
para financiar a retomada de investi-
mentos de longo prazo, sobretudo em 
infraestrutura.4 Outro é o da irrisória 
penetração atual da previdência priva-

Participação de declararantes do IRPF por natureza de 
ocupação - em % do total - ano calendário 2015

 Fonte primária: RFB. Elaboração própria.
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Número de declarantes do IRPF: 27.518.844

A crise fiscal não 

permitirá aos governos 

continuarem oferecendo 

aos seus novos servidores 

uma aposentadoria com 

os mesmos valores dos 

salários ativos
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População que realiza poupança para a velhice por renda (% maiores de 15 anos) - 2014

 Fontes primárias: Banco Mundial, Folha de S.Paulo.  Elaboração Própria.
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da – tão somente 2,4% da população 
com mais de 10 anos de idade decla-
rou à Pnad ter tais planos.

Paradoxalmente, os mesmos fato-
res que conspiram para a atual crise 
podem vir a constituir oportunidades 
importantes e pouco ou nada explo-
radas. Os brasileiros com idade para 
trabalhar, que recebem renda acima 
do teto de contribuição para a Previ-
dência Social mas declaram não pos-
suir plano privado passam de 4 mi-
lhões. Esse potencial de poupadores 
certamente será ampliado. A crise fis-
cal não permitirá aos governos con-
tinuarem oferecendo aos seus novos 
servidores uma aposentadoria com os 
mesmos valores dos salários ativos. O 
eventual fracasso na aprovação da re-
forma constitucional da Previdência 
Social, ou mesmo que aprovada, mas 
em condições suficientes, pode vir a 
impor, no longo prazo, uma redução 

do teto de contribuição e pagamen-
to de benefícios. Há um potencial 
enorme a ser explorado para elevar a 
poupança doméstica previdenciária. 
Isto exigirá nova regulação, novos 
instrumentos e novos produtos, de 
modo que será preciso reinventar a 
previdência privada.

Essa vasta agenda de análises e mu-
danças para uma reforma estratégica 
da Previdência no Brasil não se esgo-
ta e nem será abandonada caso não 
avance o projeto de reforma do regi-
me geral em apreciação no Congres-
so. Este não deveria ser visto como 
panaceia, muito menos para produzir 
efeito em prazo curto, como retomar 
crescimento – lição que já deveria ter 
sido aprendida com a medida de limi-
te de gasto. Expectativas, sim, podem 
ser melhoradas se for mostrado que 
o país é capaz de enfrentar seus pro-
blemas, com medidas dolorosas e im-

populares. Tal percepção seria mais 
positiva se fosse adotada uma visão 
mais abrangente e ambiciosa para re-
formar a Previdência como um todo, 
inclusive fortalecendo a privada (me-
nos importa se fechada ou aberta) 
como duplo meio para proteção so-
cial e fomento à poupança (ver mais 
previdência nas páginas 52 à 57). 

1Estatísticas do imposto de renda consolidadas 
e divulgadas no portal da RFB em: <http://bit.
ly/2qojMXb>. 

2Ver estudo do Banco Mundial “Saving for old 
age”, disponível em: <http://bit.ly/2qoseG5>. 
Foi citado pela Folha de S.Paulo em: <http://
bit.ly/2qo71vQ>. 

3Ver pesquisa publicada pela ABRAPP, “Previ-
dência complementar e poupança doméstica: 
desafios gêmeos no Brasil”, disponível em: <ht-
tps://goo.gl/SGcKyF>.

4Entre outros, ver pesquisa do BID, “Poupança 
para o desenvolvimento: como a América La-
tina e o Caribe podem poupar mais e melhor”, 
disponível em: <http://bit.ly/2qoqtZv>. 
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A Seguridade Social no Brasil, da for-
ma como definida no artigo 194 da 
Constituição, abrange a Previdência, 
a Saúde e a Assistência Social. Suas 
receitas decorrem não apenas das 
contribuições diretas dos segurados 
e seguradores da Previdência, mas 
também da arrecadação de contri-
buições indiretas.

Constituem as principais fontes 
de recursos para as despesas da Se-
guridade Social a arrecadação pre-
videnciária, tanto do Regime Geral 
(RGPS) quanto dos Regimes Pró-
prios (RPPS, setor público); a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL); o Cofins; e o PIS/Pasep.

As despesas da Seguridade in-
cluem os benefícios previdenciários 
do Regime Geral, dos Regimes Pró-
prios (pagamento a servidores inati-
vos do setor público); os benefícios 
assistenciais Loas/RMV; o pagamen-
to de seguro-desemprego e abono 
salarial e o Bolsa Família.

No caso da União, por exemplo, a 
arrecadação total da Seguridade So-
cial em 2016 foi de R$ 613 bilhões. 
Deste total, as componentes princi-
pais da arrecadação (compondo apro-
ximadamente 98% do total) concen-
traram-se nas contribuições ao RGPS 

estes itens como um todo compõem 
algo em torno de 95% das despesas 
do orçamento da Seguridade Social.

Dada a grande diversidade de 
despesas e fontes da Seguridade So-
cial, podem-se definir vários tipos 
de déficits ou superávits. Isto se dá 
através de escolhas de subconjun-
tos dos mesmos. Não é raro, em 
função disto, observarem-se deba-
tes sobre a Reforma da Previdência 
girando unicamente em torno da 
questão de existência ou não de dé-
ficits. Trata-se, evidentemente, de 
um debate que gera muito calor e 
pouca luz.

Uma observação de interesse volta-
da para a análise de projetos de Refor-
ma da Previdência diz respeito à evolu-
ção das receitas e despesas diretamente 
relacionadas aos seus dois setores (ou 
seja, as contribuições de empregadores 
e empregados), constituídos pelo Regi-
me Geral (urbano e rural) e pelo Regi-
me Próprio. Apresentamos estes dados 
no gráfico 1. Os dados do Regime Pró-
prio refletem o chamado setor público 
consolidado, que inclui não apenas o 
governo central, mas também estados 
e municípios.

Frisamos que os números do grá-

fico não incluem, do lado das recei-

Despesas e receitas da Seguridade 
Social e da Previdência

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

(58%); nas receitas do Cofins (23% 
do total); do CSLL (8%), nas contri-
buições ao regime próprio (5%) e nas 
receitas do PIS/Pasep (4%).

Do lado da despesa, em números 
aproximados, os benefícios previ-
denciários do Regime Geral repre-
sentaram 59% dos gastos totais de  
R$ 872 bilhões; as despesas de cus-
teio e capital do Ministério da Saúde 
11%; o pagamento a servidores inati-
vos da União 10%; o Loas/RMV 6%; 
o seguro-desemprego e abono salarial 
6%; e o Bolsa Família 3%. Ou seja, 
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tas, as contribuições indiretas, como 
o CSLL, o Cofins e o PIS/Pasep. 
Também não se incluem do lado das 
despesas os gastos de custeio e capi-
tal do Ministério da Saúde, o Loas/
CMV, o seguro-desemprego, o abo-
no salarial e o Bolsa Família. A aná-
lise se restringe à Previdência.

O que se observa no gráfico é que, 
como percentual do PIB, as contribui-
ções para os Regimes Geral e Próprio 
têm se reduzido desde 2015. Para 
2017, projeta-se atualmente um valor 
em torno de 6,8% do PIB. Ao mes-
mo tempo, as despesas com inativos 
têm aumentado, prevendo-se algo em 
torno de 11% do PIB em 2017. Ou 
seja, o déficit da Previdência, consi-
derando-se as três esferas públicas 
no Regime Próprio, mais o Regime 
Geral, poderá chegar a 4,2% do PIB  
(R$ 265 bilhões) ao final de 2017.

Claro que esses números, em par-
ticular aqueles até 2016, levantam 
questões adicionais pertinentes do 
ponto de vista macroeconômico: se 
as arrecadações utilizadas nos cál-

culos são ou não de pleno emprego, 
ou seja, se não estão minguadas por 
possíveis recessões; se é pertinente 
que se considerem as receitas sem 
a inclusão dos recursos alocados 
para outras rubricas orçamentárias 
através do DRU (Desvinculação das 
Receitas da União); se é válido consi-
derarem-se receitas que em parte po-

deriam estar a traduzir sonegação, 
desonerações fiscais, inadimplências 
acumuladas etc.

Mas, de qualquer forma, não se 
pode deixar de levar em considera-
ção que parte relevante do aumento 
das despesas e do déficit (distância 
entre as duas curvas apresentadas) 
se deve a fatores estruturais que não 
se reverterão no tempo. Bem como a 
rigidezes (como ocorre com o salário 
mínimo) fortemente amparadas pe-
las leis e costumes nacionais.

Aliado à recente e preocupante tra-
jetória ascendente da relação dívida/
PIB e ao envelhecimento da popula-
ção, os números atuais relativos às 
despesas previdenciárias mostram que 
há necessidade de uma urgente revisão 
da estrutura previdenciária (ver mais 
previdência nas páginas 52 à 57).  

Referências

Agradeço a Layla Mendes e Luiz Peixoto Jr. pela 
assistência com os dados.

Do lado da despesa, em 

números aproximados, os 

benefícios previdenciários 

do Regime Geral 

representaram 59%  

dos gastos totais de  

R$ 872 bilhões

Arrecadação, despesas e saldo previdenciários como % do PIB (RGPS + RPPS) 

 Fontes: Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS) e Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS)
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O cenário do emprego e a  
reforma trabalhista

Nelson Marconi

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

restritiva, portanto implicando uma 

menor taxa de desemprego, para 

atingir os resultados desejados. 

Os dados desagregados da evolu-

ção de empregos e salários permitem 

observar a fonte dessa rigidez sala-

rial. Para tal, serão utilizados os da-

A reação de empregos e salários à 

crise revela características impor-

tantes do mercado de trabalho bra-

sileiro que não estão sendo tratadas 

na proposta de reforma trabalhista, 

encaminhada às pressas, e que pos-

sibilitariam reduzir a taxa de desem-

prego no país. Ao mesmo tempo, re-

vela que a composição da estrutura 

produtiva está associada à qualidade 

do vínculo empregatício, e que a me-

lhora desse vínculo depende, portan-

to, de o país possuir uma estrutura 

produtiva mais sofisticada. 

É sabido que o mercado de tra-

balho brasileiro é bastante rígido. 

Enquanto a taxa de desemprego 

aumentou 111% entre dezembro 

de 2014 e março de 2017, os salá-

rios reais dos empregados no setor 

privado (mais suscetíveis aos ciclos 

econômicos, teoricamente, que os 

do setor público), desconsiderados 

os empregos domésticos, encon-

tram-se 0,1% superiores (portanto 

estáveis) na mesma base de compa-

ração. Reduzir essa rigidez propi-

ciará, em um cenário de aceleração 

da inflação, que o Banco Central 

adote uma política de juros menos 

dos da Pnad Contínua do IBGE em 

quatro momentos, sempre no mês de 

março de cada ano, desde 2014, e 

foi calculada a variação média nos 

últimos 12 meses, a fim de possibi-

litar uma análise atrelada ao médio 

prazo, evitando variações de curto 

prazo atípicas. 

O gráfico 1 exibe a evolução do 

emprego e o gráfico 2 o compor-

tamento dos salários, de acordo 

com o tipo de vínculo com o tra-

balho. Nota-se que a queda maior 

no emprego foi no setor privado 

formal, isso é, entre aqueles que 

possuem carteira assinada. A crise 

também atingiu a arrecadação e o 

emprego no setor público, em me-

nor proporção. Em contrapartida, 

aumentou o emprego entre os em-

pregadores, conta própria e, mais 

recentemente, entre os emprega-

dos sem carteira no setor privado. 

Muitas pessoas foram procurar 

outras atividades ou conseguiram 

empregos mais precários, como 

efeito da crise. Nessas ocupações, 

as remunerações praticadas são 

menores (com exceção dos empre-

gadores, logicamente).



J u n h o 2017  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  31 

CONJUNTURA MACROECONOMIA

Fonte: Pnad Contínua, com cálculos do autor.

Gráfico 1: Evolução do nível de emprego de acordo com o tipo de vínculo laboral
Variação % da média em 12 meses

É interessante observar o com-

portamento dos salários em relação 

a esses grupos: é diametralmente 

oposto ao observado em relação 

ao emprego. Enquanto os salários 

dos trabalhadores com carteira no 

setor privado praticamente não se 

reduziram, a despeito da queda 

do emprego, caiu a remuneração 

dos empregadores e conta própria. 

Para os primeiros, a queda é expli-

cada, possivelmente, pelo impacto 

da redução no nível de atividade 

sobre as margens de lucro e para 

os segundos, por um provável des-

locamento da força de trabalho 

que perdeu seus empregos com 

carteira assinada para este grupo, 

aumentando assim a oferta de mão 

de obra e pressionando para bai-

xo as suas remunerações. Assim, 
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Gráfico 2: Evolução da remuneração real de acordo com o tipo de vínculo laboral
Variação % da média em 12 meses 
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administração pública, educação 

e saúde, os demais setores em que 

ocorreu uma elevação do emprego 

são aqueles em que os salários mé-

dios observados são menores. Ade-

mais, nota-se também que houve 

uma queda no salário real nestes 

setores (vide gráfico 4), a exem-

plo do que ocorreu com os conta 

própria e recentemente os empre-

gadores. Por outro lado, na indús-

tria e nos serviços modernos, que 

são os setores mais dinâmicos da 

economia, praticam salários mais 

elevados que a média e que sofre-

ram quedas relevantes no emprego, 

as remunerações sofreram menores 

quedas que nos demais setores (à 

exceção do trabalho doméstico, 

cujos vencimentos estão atrelados 

à política de salário mínimo). 

Algumas hipóteses podem ser 

inferidas a partir da análise dos 

dados: primeiro, parece haver uma 

o emprego cresceu nos setores de 

comércio, alojamento e alimenta-

ção, transportes, administração 

pública, educação e saúde e outros 

serviços. Com exceção de transpor-

tes, cuja média salarial é elevada 

devido ao transporte aéreo, e da 

a perda de empregos não prejudi-

cou as remunerações daqueles com 

maior grau de organização (o se-

tor privado com carteira assinada, 

que corresponde a 38% da força 

de trabalho); é um comportamen-

to que revela, aparentemente, uma 

preocupação maior, por parte dos 

sindicatos, com o nível do salário 

que com a manutenção do empre-

go. Mas a parcela da força de tra-

balho que perdeu esses empregos 

conseguiu ocupações mais precá-

rias e remunerações piores. Esse 

é um dos efeitos da crise sobre o 

mercado de trabalho, associado ao 

fato de que os salários são rígidos 

no Brasil. 

Quando observamos o com-

portamento do emprego por seto-

res, no gráfico 3, nota-se que as 

maiores quedas foram observadas 

na indústria, serviços modernos, 

construção e agricultura, enquanto 

Reformar a legislação 

é importante, mas o 

conteúdo da proposta 

atual, na verdade, reduz 

demasiadamente o 

papel dos sindicatos no 

processo de negociação

Gráfico 3: Evolução do nível de emprego por setor de atividade
Variação % da média em 12 meses 
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Fonte: Pnad Contínua, com cálculos do autor.
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correlação entre a qualidade do 

vínculo empregatício e o setor de 

atividade em que as pessoas traba-

lham. Portanto, sofisticar a estru-

tura produtiva do país, na direção 

dos setores mais dinâmicos, poderá 

resultar na melhoria da qualidade 

desse vínculo, o que é benéfico para 

a maioria dos trabalhadores. Se-

gundo, os setores de atividades em 

que o vínculo empregatício parece 

ser mais consolidado, além de pra-

ticarem maiores remunerações, são 

aqueles em que o salário real caiu 

menos, a despeito da queda no nível 

de emprego nos mesmos; e os seto-

res de atividade em que o nível de 

emprego se elevou exibiram queda 

dos salários reais observados, pos-

sivelmente por dois motivos: a pre-

carização do vínculo empregatício 

e a elevação da respectiva oferta de 

mão de obra, por ter sido desloca-

da de outras ocupações de melhor 

qualidade. Aqui entra a discussão 

sobre a reforma trabalhista.

Antes da nova etapa da crise 

política que se estende desde o fi-

nal de 2014, a reforma trabalhista 

vinha sendo encaminhada a toque 

de caixa no Congresso, sem muito 

debate, tida como essencial para 

a economia. Realmente reformar 

a legislação é importante, mas o 

conteúdo da proposta atual, na 

verdade, reduz demasiadamente 

o papel dos sindicatos no proces-

so de negociação (ainda que a eli-

minação do imposto sindical seja 

correta), que se constituem em 

importantes atores em qualquer 

sociedade democrática avançada. 

Na verdade, seria melhor possibi-

litar a flexibilização dos itens que 

podem ser alvo de negociação, 

reduzindo a rigidez da legislação, 

preservando condições razoáveis 

de relação de trabalho, e fortale-

cer os sindicatos. O que está sendo 

proposto é o oposto, a ampla re-

dução dos sindicatos no processo 

de negociação. E outro ponto im-

portante, que na verdade é a maior 

reclamação dos empresários, diz 

respeito às ações trabalhistas, que 

realmente se constituem em um 

ônus muito grande para as empre-

sas. A reforma não altera signifi-

cativamente esse problema, pois os 

trabalhadores e alguns advogados 

aproveitadores não alterarão seu 

comportamento em função da re-

forma. Um ponto importante seria 

a criação de um mecanismo que 

possibilitasse reduzir os salários 

nos setores mais organizados sem 

enfraquecer o papel das entidades 

sindicais no processo de negocia-

ção, e não simplesmente desmon-

tá-las. A discussão sobre a reforma 

trabalhista precisa avançar muito, 

e principalmente nesse sentido. 

Gráfico 4: Evolução da remuneração real por setor de atividade
Variação % da média em 12 meses 
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MERCADO DE TRABALHO

Em abril, a Fundação Perseu Abra-

mo, ligada ao Partido dos Traba-

lhadores, divulgou os resultados de 

uma pesquisa qualitativa realizada 

em 2016 para identificar valores e 

costumes de moradores da periferia 

da capital paulista. O trabalho faz 

parte de uma série que a Fundação 

pretende desenvolver para colabo-

rar com o debate e a atualização 

do projeto político do PT. Nesse 

primeiro estudo, os entrevistados 

foram selecionados entre eleitores 

que apoiaram o partido entre 2000 

e 2012, mas mudaram de voto nas 

últimas eleições presidenciais e 

municipais, disputadas por Dilma 

Rousseff e Fernando Haddad. E 

30% das entrevistas se deram com 

beneficiários ou ex-beneficiários de 

programas sociais, como Bolsa Fa-

mília, Prouni e Fies.

Em linhas gerais, o resultado é 

reflexo de algumas influências pas-

síveis de serem observadas a olho 

nu: perda de peso dos sindicatos 

como órgãos representativos no 

campo do trabalho e o crescimento 

da influência das igrejas pentecos-

O futuro dos sindicatos

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Pesquisa desenvolvida pela Fundação Perseu Abramo joga luz 
aos desafios da representatividade laboral no Brasil

tais nas decisões dessa fatia da po-

pulação, que alimenta descrédito 

pela política, insatisfação com a 

entrega de serviços públicos, e va-

loriza o consumo como materiali-

zação de ascensão social. 

Marcio Pochmann, presidente 

da Fundação Perseu Abramo, 

ex-presidente do Ipea, analisa 

alguns desses pontos quanto 

ao futuro da representativi-

dade laboral. Ele afirma que 

o crescimento do setor de 

serviços trouxe consigo uma 

desconstrução do mercado 

de trabalho que, por um 

lado, afasta o trabalhador 

do conflito capital-traba-

lho – já que em negócios 

pequenos, como um salão 

de cabeleireiros, as hierar-

quias se tornam menos cla-

ras –, além de tornar mais 

complexa a representação 

sindical, devido ao au-

mento da fragmentação 

produtiva. Nesse caso, 

ele usa como exemplo 

o setor bancário. “Em 
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meados de 1980, o Brasil contava 

com quase 1 milhão de bancários 

tradicionais, sendo 200 mil em ati-

vidades terceirizadas. Em 2014, a 

indústria bancária somava 1,7 mi-

lhão de empregos, dos quais ape-

nas 400 mil em bancos”, compara. 

“Cresceu o trabalho vinculado ao 

sistema financeiro, mas o sindicato 

continua sendo apenas dos bancá-

rios, deixando de lado os profissio-

nais de outras atividades relaciona-

das à prestação desse serviço”, diz. 

Para Pochmann, uma reconfigu-

ração das categorias profissionais 

que fosse menos limitada e envol-

vesse complexos de atividades eco-

nômicas poderia colaborar para 

o aumento da representatividade 

dessas associações. “Isso também 

ajudaria a reduzir o número de 

sindicatos, que hoje é excessivo”, 

completa Pochmann. 

Para o economista, a ascensão 

das igrejas pentecostais também 

deixa um recado claro para os sin-

dicatos – os quais, na opinião de 

Pochmann, possuem o defeito de 

limitarem sua linha de ação aos 

trabalhadores enquanto estão em-

pregados. “Quando o trabalhador 

perde o emprego, ele se torna mais 

um número e depende fundamen-

talmente da ação do Estado. Ao 

fim e ao cabo, é a igreja quem o 

acolhe”, diz. Pochmann lembra 

que, além do aspecto religioso, o 

papel dessas igrejas tem cada vez 

mais se ampliado à oferta de ser-

viços de forma descentralizada e 

variada, incluindo indicações para 

capacitação e busca de emprego, 

o que garante seu sucesso entre o 

grupo pesquisado. “Acho que os 

sindicatos deveriam entender o 

trabalhador em sua totalidade. Se 

pudessem ter uma ação mais am-

pla, dialogariam com a experiên-

cia do que as igrejas pentecostais 

conseguem fazer, de preparação 

para uma vida que não está ape-

nas associada à presença numa 

empresa”, diz. 

Pochmann avalia que a refor-

ma trabalhista que hoje tramita no 

Congresso acentua o comportamen-

to individualizado, pouco associati-

vo, que os trabalhadores que hoje 

moram na periferia paulistana de-

monstraram ter. Quanto à proposta 

do fim da contribuição obrigatória 

sindical, o economista aponta o 

desequilíbrio que esta pode gerar. 

“Embora o desaparecimento da 

contribuição sindical penalize tan-

to a representação dos trabalha-

dores quanto a dos empresários, e 

reconhecendo que os sindicatos não 

podem arrecadar a contribuição 

da negociação do acordo coletivo 

– vetada pelo STF –, enquanto os 

empregadores poderão ter acesso 

ao dinheiro do sistema S, que re-

presenta mais de dois terços do seu 

 financiamento, temo que podere-

mos ter um enfraquecimento ainda 

maior da presença sindical dos tra-

balhadores”, conclui.  

As igrejas pentecostais 

têm, cada vez mais, 

tomado lugar dos 

sindicatos que precisam 

mudar seu foco de  

ação em relação  

aos trabalhadores

Características dos entrevistados pela Fundação Perseu Abramo

Cultivam mais o •	 individualismo do que a solidariedade.

Consideram o •	 consumo um meio importante de constituição da identi-

dade e materialização da ascensão.

Tratam o •	 mercado como instituição mais crível que o Estado, mas reco-

nhecem a importância deste em reverter impostos em serviços de quali-

dade e em reduzir desigualdades.

Relacionam-se com a •	 igreja menos por sua dimensão teológica e mais 

como instituição de apoio para evitar “o caminho errado da desocupação 

e criminalidade”.

Consideram a escola uma ferramenta para •	 mobilidade social; demons-

tram apreço pelo empreendedorismo. 
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Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro

Estado de 
atenção
Fator político transfere otimismo gerado por PIB positivo no 

primeiro trimestre do ano para o modo condicional

A saída do Brasil da pior recessão da sua história, com queda de 

7,7% do Produto Interno Bruto (PIB) acumulada entre o segun-

do trimestre de 2014 e o primeiro de 2017, parecia desenhada na 

modalidade “lenta e gradual”, à semelhança da abertura política 

traçada em 1977 pelo general Ernesto Geisel, quarto presidente 

da ditadura militar que governou o Brasil de 1964 a 1985. Da 

trilogia admitida por Geisel, faltava o “segura”, já que os sinais 

do segundo trimestre do ano não corroboram o primeiro trimes-

tre promissor, com crescimento de 1% em relação ao período 

anterior conforme previsto na edição de maio do Boletim Macro 

da FGV/IBRE. E apontando para um 2017 ainda esquálido, com 

crescimento de 0,4%, como projetado no Boletim, revisado para 

0,2% depois do anúncio do PIB trimestral. A expectativa entre 

analistas era de que o avanço das reformas estruturantes no Con-

gresso Nacional, começando pela trabalhista e a previdenciária, 

trouxesse ao longo do tempo a segurança que faltava. Tanto que 

o Boletim antevia crescimento de 2,5% para 2018.
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pico da retomada atual, foi avista-

do por analistas de respeito, como 

os responsáveis pelos relatórios do 

banco Goldman Sachs.

“Política embaralha recuperação 

econômica”, foi o título que a equi-

pe do Boletim Macro IBRE encon-

trou para antepor a rápida análise 

dos possíveis efeitos da crise sobre o 

cenário econômico que já estava pra-

ticamente concluído quando os fatos 

ocorreram. “A drástica mudança 

no ambiente político gerada pelos 

eventos divulgados a partir da noite 

de 17 de maio adicionou um eleva-

do grau de incerteza às perspectivas 

econômicas do país, com impacto 

imprevisível sobre o preço dos ativos 

e o nível de atividade”, diz o texto.

“Essa mudança certamente afetará 

o encaminhamento das reformas rela-

cionadas ao ajuste fiscal e ao combate 

à crise econômica. Não que as refor-

mas não venham a ser implementadas 

mais adiante, mas certamente entra-

rão em compasso de espera e, talvez, 

venham a ter conteúdo diferente do 

que até aqui se imaginava que te-

riam”, prossegue a análise, acrescen-

tando ser “difícil saber” o que viria 

após a dissipação da turbulência que 

naquele momento estava começan-

do. A expectativa dos economistas 

da FGV/IBRE era de que voltassem a 

“prevalecer os fundamentos da eco-

nomia e as tendências que se delinea-

vam antes do choque político”.

Livio Ribeiro, pesquisador da 

Economia Aplicada do IBRE, lem-

bra que o perfil de recuperação de-

senhado no primeiro trimestre do 

ano – fortemente puxada pelo setor 

agrícola – já estava sendo avaliado 

Às 19h30 do dia 17 de maio, dia 

do Espírito Santo na religião Cató-

lica Apostólica Romana, o membro 

do triunvirato divino que, creem os 

católicos, aponta aos homens os seus 

pecados, o jornalista Lauro Jardim, 

colunista do jornal O Globo, colo-

cou no ar, com base em gravação en-

tão ainda inédita, a notícia de que o 

presidente da República, Michel Te-

mer, teria dado aval para a compra 

do silêncio do ex-deputado Eduardo 

Cunha pelo empresário Joesley Batis-

ta, controlador do grupo JBS, o maior 

produtor de carnes do mundo.

Dali em diante, tudo passou a ser 

dito no modo condicional, da exa-

tidão do que foi gravado, embora 

o presidente tenha admitido depois 

publicamente partes do diálogo, até 

o que esperar do andamento das re-

formas, das reações dos agentes eco-

nômicos à nova crise e, consequen-

temente, dos rumos da economia. 

O fantasma de uma recessão em 

“W”, com o espectro de um novo 

vale materializando-se no incipiente 

Nós já estávamos com 

uma visão cautelosa, 

principalmente devido 

aos primeiros dados do 

segundo trimestre,  

que vieram ruins 

Silvia Matos, FGV/IBRE
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com critério pelos analistas. “Se por 

um lado esse resultado tem que ser 

celebrado, não se deve esquecer que 

é puxado por fatores aparentemente 

não recorrentes. Estruturalmente, a 

história de recuperação lenta, pou-

co robusta, continuaria de qualquer 

forma”, afirma. “Nós já estávamos 

com uma visão cautelosa, principal-

mente devido aos primeiros dados 

do segundo trimestre, que vieram 

ruins”, disse a economista Silvia 

Matos, coordenadora técnica do 

Boletim Macro. Silvia ressaltou que, 

embora o mercado viesse demons-

trando ter comprado uma ideia de 

“agora vai!”, ainda havia muitas 

incertezas, potencializadas a partir 

dos acontecimentos de maio. No 

campo estritamente econômico, ela 

via, logo em primeiro plano, as di-

ficuldades para o cumprimento dos 

objetivos fiscais. “As receitas não 

recorrentes, aquelas que ocorrem de 

forma extraordinária, tendem a ser 

piores do que se previa”, ressaltou.

No campo político, então, a eco-

nomista percebia variáveis múltiplas. 

Na hipótese de o presidente Michel 

Temer não resistir ao forte impacto 

sofrido, seria possível encontrar de 

forma indireta, como previsto na 

Constituição, um substituto de re-

lativo consenso para a travessia até 

as eleições gerais de 2018? O que 

seria necessário perder no corpo das 

reformas até então desenhadas para 

se obter essa governabilidade? Do 

quadro político remanescente dos 

terremotos já ocorridos e de outros 

que ainda é razoável esperar, será 

possível eleger em 2018 um governo 

minimamente comprometido com 

reformas estruturais que fortaleçam 

a estabilidade macroeconômica?

No quadro do avanço das variá-

veis macro que se observava, Silvia 

pontuou várias alternativas que pas-

saram a ser mais complexas, come-

çando pelo ritmo da queda da taxa 

de juros básica (Selic). No dia 19 de 

maio, em pleno arder maior da fo-

gueira, o economista chefe do banco 

BTG Pactual, Eduardo Loyo, ex-

diretor do Banco Central (BC), em 

palestra no Fórum Nacional, mani-

festou preocupação com o que ele 

considerou exagerado avanço dos 

juros a termo (de seis meses a dois 

anos), aqueles que servem mais de 

referência para o mercado do que a 

própria Selic (subiram 150 pontos 

base, 1,5%, em um dia).

Segundo a interpretação de Loyo, 

o BC precisaria, nas suas comunica-

ções com o mercado durante as pró-

ximas semanas, sinalizar qual a taxa 

a termo que ele considera expressão 

da realidade macro e das expectati-

vas formadas. A Selic e os documen-

tos que se seguem à reunião do Co-

mitê de Política Monetária (Copom) 

do BC são os instrumentos mais 

Projeção IBRE Resultado IBGE

PIB 1 1

Agropecuária 11,1 13,4

Indústria 1,4 0,9

Serviços 0,6 0

Consumo das famílias -0,3 -0,1

Consumo do governo 0,1 -0,6

Investimento -1,9 -1,6

Importação 2 1,8

Exportação 4,5 4,8

Fontes: FGV/IBRE e IBGE.

No 1o trimestre, agro supera expectativas e  
indústria fica abaixo do esperado

(trimestre contra trimestre, em %)
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institucionalizados dessas comuni-

cações. Para Silvia, mais importante 

que o corte da Selic fixado no dia 31 

de maio, de 1%, é a sinalização de 

uma evolução mais lenta da curva 

declinante da taxa básica ao longo 

do segundo semestre, conforme indi-

cado pelo Copom, ao menos para a 

reunião de julho.

Isso dependerá de como o risco 

país evoluirá, que também saltou 

na semana da deflagração da crise, 

e da taxa de câmbio que, após dar 

um pulo de quase 10% no dia 18 

de maio, acomodou-se ligeiramente 

abaixo de R$ 3,30. Para Ribeiro, 

parte da retração do risco país nas 

semanas posteriores, que não é ex-

plicada em sua totalidade por even-

tos externos, tem um componente 

idiossincrático pouco definido. “Te-

nho dificuldade de identificar essa 

mudança como melhora do cenário 

político, pois o nível de incerteza 

permanece. E o mesmo vale para 

o câmbio”, diz. Mantido esse com-

portamento do câmbio, pelo menos 

no curto prazo, Silvia avalia que o 

efeito inflacionário não será tão sig-

nificativo, funcionando como com-

pressor da taxa de juros.

Em relação ao custo da negocia-

ção política para saber o quadro 

institucional que vai emergir e seus 

efeitos sobre as reformas, no timing 

e na amplitude que elas terão, Sil-

via entende que neste terreno “o 

Congresso Nacional é protagonis-

ta, para o bem e para o mal”. Ela 

relativiza o risco de que as refor-

mas, especialmente a trabalhista e a 

da Previdência, percam substância 

na medida em que se aproxima o 

perío do eleitoral e os congressistas 

possam ficar mais preocupados com 

a reeleição do que com o aperfeiço-

amento da estrutura legal.

Para a economista, na conjuntu-

ra de crise atual, com a queda forte 

que houve no mercado de trabalho 

formal – o sinal de recuperação de 

abril ainda precisa ser confirmado 

no tempo, uma vez que março des-

mentiu a sinalização positiva do Ca-

dastro Geral de Empregados e De-

A queda das taxas de juros 

é um dos pontos positivos 

que se mantinham 

para além do primeiro 

trimestre, além da 

liberação para saque das 

contas inativas do FGTS

CDS 10 anos: Brasil vs. outros emergentes

Fonte: Bloomberg.
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sempregados (Caged) de fevereiro 

–, fica mais fácil mostrar às pessoas 

que estão trabalhando os riscos de 

se manter a Previdência como está 

desenhada hoje.

“Quando havia o bônus previ-

denciário da formalidade, não ficava 

claro que haveria um custo futuro 

para quem estava trabalhando. É 

fácil pedir quando se tem de onde 

tirar”, disse, ressaltando que esse 

bônus já não existe, tornando mais 

evidente o problema que vai precisar 

ser enfrentado no futuro se a refor-

ma não for feita agora. “É um emba-

te duro entre quem recebe benefícios 

e quem está trabalhando”, pondera.

Já havia incertezas no 
econômico restrito
Projetar o comportamento da eco-

nomia brasileira para além do pri-

meiro trimestre deste ano já não se 

configurava em tarefa fácil para os 

analistas mesmo antes da deflagra-

ção da crise política de maio. A co-

meçar pela dificuldade técnica gera-

da pela mudança de peso e aumento 

da amostra da Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS) e da Pesquisa Men-

sal do Comércio (PMC) feitos pelo 

IBGE em janeiro, iniciando novas 

séries e deixando dúvidas sobre se 

os números do PIB de 2016 são efe-

tivamente aqueles divulgados ou se, 

por exemplo, a recessão foi menor 

do que os 3,6% conhecidos, o que 

faria com que o carregamento esta-

tístico para 2017 fosse menor.

Isto porque, com a mudança de 

pesos e da amostra, a PMC, por 

exemplo, passou de uma queda de 

0,7% para um crescimento de 5,5% 

em janeiro na série mês contra mês 

anterior com ajuste sazonal, o que 

deve repercutir no conjunto recente 

da série histórica.

Para Silvia, mesmo sabendo que 

nas contas anuais o IBGE usa dados 

mais abrangentes do que as pesqui-

sas mensais que são base para o PIB 

trimestral, o mais recomendável se-

ria que o órgão estatístico fizesse o 

que os economistas chamam de re-

tropolação, que é rever os dados de 

uma série passada com base em um 

número presente, inversamente à ex-

trapolação, que é estimar o futuro a 

partir desse mesmo dado presente. 

Isso permitiria revisar o PIB de 2016 

antes da revisão ordinária que é feita 

todo mês de novembro de cada ano e 

sanar as dúvidas. O IBGE considera 

que a providência não é necessária 

do ponto de vista metodológico.

Do ponto de vista da ativida-

de econômica, já se esperava que o 

primeiro trimestre deste ano viesse 

forte, capitaneado pela safra recor-

de e pela indústria extrativa mineral 

que, graças à produção de minério 

de ferro da Vale em clima de preços 

favoráveis, crescera 8,2%. Também 

na indústria de transformação, Sil-

via viu movimentos que deram novo 

impulso à produção, como as expor-

tações de veículos, principalmente 

Variação cambial – Brasil vs. “pares” (2010 = 100)

Fonte: Bloomberg.
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Os primeiros sinais de 

alguma trégua na marcha 

do desemprego ainda não 

permitem comemorações 

ante a tragédia dos  

mais de 14 milhões  

de desempregados
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para a Argentina, e as vendas de má-

quinas agrícolas.

O problema é que nem os números 

e nem o efeito estatístico da mudança 

do IBGE irão se repetir no trimestre 

que termina este mês. Já para abril, 

o IBC-Br, o indicador de atividade do 

BC, apontava uma queda de 0,3% do 

PIB em relação a março, com queda 

de 0,7% na produção industrial e 

de 1,6% na atividade do comércio 

restrito (sem veículos e materiais de 

construção) na comparação com o 

mês anterior. “De maneira geral, ain-

da são poucos os dados de atividade 

econômica disponíveis, mas tudo in-

dica que o processo de recuperação 

da economia continuará gradual e 

lento após o impulso pontual do pri-

meiro trimestre”, diz o texto do Bole-

tim Macro de maio.

A coordenadora da publicação 

completa que “o segundo trimes-

tre pode ser levemente negativo na 

margem”, perspectiva que ela não 

considerava trágica antes dos acon-

tecimentos do dia 17 de maio. “O 

segundo trimestre perdeu tração na 

velocidade de recuperação, embora 

haja informações boas”, comenta, 

ressaltando que os especialistas ha-

viam perdido a convicção quanto à 

força da recuperação, embora a traje-

tória ainda apontasse para um fecha-

mento de ano timidamente positivo, 

em 0,4%, e em curva ascendente para 

fechar 2018 em alta de 2,5%.

A queda das taxas de juros é um 

dos aspectos destacados por Silvia 

como um dos pontos positivos que se 

mantinham para além do primeiro tri-

mestre, além da liberação para saque 

das contas inativas do Fundo de Ga-

rantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

um processo que começou em março. 

Ainda que as pesquisas feitas tenham 

mostrado que apenas cerca de 10% 

do FGTS estaria irrigando efetivamen-

te o consumo, a economista da FGV/

IBRE aponta o lado positivo represen-

tado pelo uso de grande parte desse 

dinheiro para pagamento de dívidas, 

reduzindo a alavancagem das famílias 

ao longo do tempo.

Ela destacou ainda que o canal de 

redução dos juros demora a passar 

para o crédito ao consumidor e que 

os primeiros sinais de alguma trégua 

na marcha do desemprego ainda não 

permitem comemorações ante a tragé-

dia dos mais de 14 milhões de desem-

pregados. Além disso, Silvia considera 

importante destacar que a reforma da 

Previdência obrigará as pessoas em 

idade ativa a trabalhar mais, o que 

não é estimulante de imediato, e que 

atores importantes no impulso à ati-

vidade econômica, como a Petrobras 

e o BNDES, vivem uma fase de ajus-

tes. “Vejo um cenário ainda de cautela 

para compras. A palavra de ordem do 

momento é ajuste”, ponderou.

Um dos segmentos industriais 

mais importantes para a aferição 

do nível de atividade, a indústria 

automobilística, ainda vive osci-

lações fortes. Depois de um pri-

meiro trimestre a comemorar, com 

aumento de 24% na produção na 

comparação com o mesmo período 

de 2016 (18% em março), o setor 

perdeu em abril 18,8% na ponta, 

embora na comparação com abril 

do ano passado tenha havido au-

mento de 11,4%.

Consumo das famílias ainda patina no primeiro trimestre, com queda da 0,1%.   

Da liberação do FGTS, que começou em março, apenas 10% foram para compras
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Já as vendas caíram em todas as for-

mas de comparação, 17,1% ante mar-

ço e 3,7% em relação a abril do ano 

passado. As exportações, impulsiona-

das pela retomada do mercado argen-

tino, seguem como um dos trunfos das 

montadoras. Segundo Antonio Mega-

le, presidente da Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automo-

tores (Anfavea), a cada três  veículos 

produzidos este ano, um está sendo 

exportado. De janeiro a abril foram 

232,2 mil, com aumento de 60,9% so-

bre o mesmo período de 2016.

Megale demonstrou otimismo com 

o mercado, especialmente com o an-

damento das reformas que, àquela 

altura, tinham bons ventos a impul-

sioná-las. O executivo justificou o de-

sempenho fraco de abril com o grande 

número de feriados e com a greve do 

dia 30 do mês: “Abril teve menos dias 

úteis e ainda houve paralisação de 

diversas atividades no último dia do 

mês, que impactou bastante o resul-

Fonte: IBGE.
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Indústria automobilística vive fortes oscilações. Vendas externas são o trunfo do 

setor: a cada três veículos produzidos este ano, um é exportado
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tado. Por outro lado, registramos um 

aumento da média diária de vendas na 

ordem de 6% sobre março e 7% ante 

abril do ano passado, fato que consi-

deramos bastante positivo. Pouco a 

pouco vamos retomar a confiança e, 

consequentemente, encontraremos o 

caminho do crescimento”, disse.

Já no setor siderúrgico, o clima 

pessimista segue predominante. O 

presidente do Instituto Aço Brasil, 

Marco Polo de Mello Lopes, admi-

te que houve avanços no começo do 

ano, mas afirma que o otimismo que 

o governo vinha ostentando até a 

primeira quinzena de maio não tinha 

aderência com a realidade. “Talvez 

por proximidade da eleição de 2018, 

o governo começou a vender uma 

recuperação que não veio e que nem 

virá em 2017”, afirmou.

De acordo com Lopes, não é pos-

sível pensar em aumentar as vendas e 

a produção de aço quando a constru-

ção civil está em queda, a indústria de 

máquinas e equipamentos está 50% 

abaixo do nível de 2013 e a indústria 

automobilística pode crescer 10%, 

mas sobre uma base tão deprimida 

que a produção não deverá chegar à 

metade da capacidade instalada que 

é de aproximadamente 4,5 milhões 

de veículos por ano. “Veículos, má-

quinas e equipamentos e a constru-

ção representam 80% do consumo 

de aço”, completa.

“Não tenho o menor pudor de di-

zer que a construção civil brasileira 

vive o pior momento da sua histó-

ria”, afirmou Lopes. A produção de 

aço bruto cresceu 14,5% de janeiro 

a abril deste ano sobre o mesmo pe-

ríodo de 2016, somando 11,14 mi-

lhões de toneladas, mas o executivo 

disse que isso ocorreu apenas em de-

corrência da entrada em operação da 

Siderúrgica de Pecém, no Ceará. No 

mesmo período, as vendas internas 

caíram 3,6% e as exportações aju-

daram a sustentar o funcionamento 

das usinas com aumento de 8,9% 

em volume e de 46,8% em valor.

O nível de ociosidade da siderur-

gia brasileira, em um cenário de so-

brecapacidade produtiva mundial de 

mais de 700 milhões de toneladas/

ano, é de 39%, segundo o Aço Brasil, 

e a entidade projetava, em maio, para 
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Mesmo antes da 

deflagração da crise do  

dia 17 de maio, a 

componente de incerteza 

detectada pelas sondagens 

conjunturais da FGV/

IBRE era alta e volátil
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este ano um crescimento de 2,9% no 

consumo aparente de aço, com cres-

cimento de 3,8% na produção local e 

de 6,6% nas importações.

Juntamente com outras dez en-

tidades empresariais, o Aço Brasil 

vem pressionando o governo desde 

o final do ano passado a tomar me-

didas que estimulem as exportações, 

vistas como uma espécie de tábua de 

salvação pelo menos enquanto o mer-

cado interno permanecer deprimido. 

O principal pleito das empresas é o 

aumento de 2% para 5% da alíquota 

do Reintegra, o programa que trans-

fere para as empresas créditos sobre 

resíduos tributários nas exportações 

de manufaturados e de alguns semi-

manufaturados. As entidades tam-

bém reclamam da decisão do governo 

que reduziu a exigência de conteúdo 

local na produção de equipamentos 

para a indústria de petróleo. 

O segmento de papelão ondula-

do, outro importante sinalizador do 

nível de atividade econômica, come-

çou 2017 animado, especialmente, 

segundo Gabriella Michelucci, pre-

sidente da Associação Brasileira de 

Papelão Ondulado (ABPO), com a 

perspectiva de melhora no desempe-

nho do setor supermercadista, uma 

vez que a indústria de alimentos 

responde por 63% da demanda por 

embalagens de papelão.

Gabriella disse que de janeiro a 

abril as vendas do setor, em termos 

de volume expedido, cresceram 2,7% 

sobre o mesmo período de 2016, total 

que aumenta para 3,7% se considera-

do o total de dias úteis nos dois perío-

dos. Além da indústria alimentícia, o 

setor foi beneficiado pelo crescimento 

das safras de alguns produtos agríco-

las demandantes de embalagens de 

papelão, como maçã (17,6%), uvas 

(35,5%) e folhas de fumo (28,4%), 

segundo as estimativas do IBGE.

Ainda que a projeção para 2017 

seja de aumento na produção de 

2,2%, a presidente da ABPO disse 

que a perspectiva é de que este ano 

seja retomado o nível de expedição 

de embalagens de papelão de 2015. 

O volume expedido em abril, 259,2 

mil toneladas de caixas, chapas e 

acessórios de papelão, ficou 33 mil 

toneladas (11%) abaixo das 291,2 

mil toneladas expedidas em abril de 

2013. No ano de 2015 o total expedi-

do foi de 3,33 milhões de toneladas.

Para 2018, Gabriella estima que 

o setor poderá crescer 2,5%, alinha-

do com a previsão da FGV/IBRE 

para o PIB brasileiro antes da crise 

de maio. A executiva alerta que a 

estimativa está condicionada a não 

haver “nenhuma quebra estrutural 

significativa nos fundamentos ma-

croeconômicos” sobre os quais se 

assentou a previsão.

Expectativas melhoram, mas 
incerteza é grande
Mesmo antes da deflagração da 

crise do dia 17 de maio, a compo-

nente de incerteza detectada pelas 

sondagens conjunturais da FGV/

IBRE era alta e volátil. O superin-

tendente de Estatísticas Públicas da 

instituição, Aloísio Campelo Jr., 

responsável pela coordenação e di-

vulgação das sondagens, disse que 

havia uma melhoria da confiança 

quanto ao futuro, especialmente 

por parte dos empresários, apesar 

da situação presente continuar fra-

ca. “O cenário para este ano é de 

continuidade de recuperação lenta, 

abaixo da média histórica”, disse 

horas antes da deflagração da nova 

crise política.

PIB x consumo das famílias x FBCF
Taxa (%) acumulada em quatro trimestres

Fonte: IBGE.
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Segundo a observação do econo-

mista, a partir do que vinham dizendo 

as sondagens, o cenário dizia: “Saímos 

da fase de recessão, embora seja difícil 

dizer que estamos em recuperação”. 

Para Campelo, faltava a volta ao cres-

cimento na comparação com o mes-

mo período do ano anterior ou uma 

sequência de crescimento na margem.

Até maio, ele enxergava mais uma 

evolução decorrente do ciclo natural 

da atividade econômica, com empre-

sas e consumidores buscando alter-

nativas para as carências que foram 

acumulando-se após muitos meses 

de aperto. Menos efeito da queda 

ainda incipiente, e muito recente em 

termos de ciclo econômico, dos juros 

ou do estímulo trazido pela liberação 

do FGTS. Mais o “espírito animal” 

do empresariado e a dificuldade das 

famílias para seguir convivendo com 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos 

defeituosos, ou parados por não va-

ler a pena consertar. Ou com a invia-

bilidade de seguir postergando obras 

urgentes nas suas residências.

Como consequência, Campelo 

disse que a rota, “principalmente das 

empresas”, era de melhora, ainda que 

mantendo a insatisfação com a situa-

ção presente. O indicador de confian-

ça mostrava crescimento expressivo 

em abril na comparação com abril do 

ano passado, com 18,3% em serviços 

profissionais, 17,8% em materiais de 

construção, 16,4% em bens interme-

diários e 16% em bens duráveis.

Mas o sinal de que era uma con-

fiança melhorando de forma ainda 

incipiente era que, com exceção dos 

bens intermediários que apresen-

tavam resultado superior a 101,2 

pontos na sondagem, ultrapassando 

a marca dos 100 pontos que divide 

os resultados positivos dos negati-

vos, todas as demais categorias se-

guiam no negativo, sendo 89,9 pon-

tos nos duráveis, 89,5 nos materiais 

de construção e 83,7 pontos nos 

serviços profissionais, para ficar nas 

mesmas categorias que apresenta-

ram maiores avanços na confiança.

Na indústria, quando se compa-

ra as respostas das empresas sobre a 

situação atual e sobre a expectativa 

para os próximos seis meses, era pos-

sível observar claramente em abril a 

esperança quanto ao futuro desco-

lando do presente ainda vacilante. 

No Índice de Situação Atual (ISA), o 

ranking mostra apenas três segmen-

tos no lado positivo, apesar de haver 

melhoria generalizada: metalurgia, 

limpeza e perfumarias e informática, 

eletrônicos e ópticos. Já quando se 

trata das expectativas, 11 setores es-

tão acima dos 100 pontos, ou seja, já 

do lado positivo do indicador.

Primeiro índice de confiança di-

vulgado pela FGV/IBRE com algu-

ma influência do período pós-crise 

JBS, o Índice de Confiança do Co-

mércio (Icom) de maio apresentou 

recuo de 0,5 ponto, para 88,6, após 

cinco altas consecutivas na qual o 

indicador acumulou elevação de 

Confiança do comércio oscila em maio, mas  
avança em um ano

Evolução em pontos do Índice de Confiança do Comércio (Icom)  
situação atual (ISA) e Expectativas (IE)

Icom ISA IE

Maio/16 72,0 64,9 80,4

Junho 73,8 65,4 83,3

Julho 74,7 66,3 84,2

Agosto 79,4 68,3 91,3

Setembro 79,4 68,4 91,2

Outubro 79,8 70,6 89,8

Novembro 78,0 68,1 88,8

Dezembro 78,3 67,6 90,0

Janeiro/17 78,9 68,8 89,9

Fevereiro 82,5 74,3 91,5

Março 85,6 76,1 95,6

Abril 89,1 82,9 95,8

Maio/17 88,6 82,9 94,8

Fonte: FGV/IBRE.



CONJUNTURA CRESCIMENTO

4 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u n h o 2017

11,1 pontos. A queda foi determi-

nada justamente pelo indicador de 

expectativas que recuou um ponto, 

para 94,8, enquanto o ISA perma-

neceu estável em 82,9 pontos.

Campelo destacou os patamares 

históricos ainda baixos da confian-

ça do comércio, apesar dos avanços 

recentes, e não descartou alguma 

influência do aumento da incerteza 

trazido pela nova crise política na 

queda da expectativa do comércio, 

apesar de sua eclosão haver ocorrido 

quando os dados já estavam quase 

que totalmente coletados.

Para o superintendente da FGV/

IBRE, os índices de junho trariam in-

formações mais conclusivas, especial-

mente se já houvesse uma tendência 

mais clara sobre como será a governa-

bilidade do país nos próximos meses. 

Por enquanto, Campelo vê o quadro 

revelado pelas sondagens conjuntu-

rais como um momento de transição 

com rumo ainda não claramente defi-

nido, apesar da tendência à melhoria, 

e que pode sofrer algum solavanco, 

de maior ou menor intensidade, a de-

pender do quadro político.

O economista Claudio Conside-

ra, coordenador do Monitor do PIB/

FGV, também esperava um segundo 

trimestre mais fraco do que o primei-

ro e um segundo semestre melhoran-

do, consistente com a expectativa de 

um PIB positivo no final do ano, mas 

ainda na faixa de 0,4% a 0,5%, o 

que significaria o quarto ano conse-

cutivo de queda do PIB per capita.

Ainda com base na observação 

dos dados até março, Considera via 

alguns aspectos animadores, come-

çando pelo consumo das famílias, 

ainda baixo, mas em situação muito 

melhor do que estava em janeiro de 

2016 quando apresentava queda de 

7,1%. Já havia alguma reação dos 

bens duráveis, embora sem clareza 

quanto ao futuro, e a construção, 

muito dependente do crédito e da 

confiança, permanecia em situação 

pouco animadora.

Ouvido antes da crise de 17 de 

maio e antes da divulgação do PIB do 

primeiro trimestre pelo IBGE, Consi-

dera tinha esperança no avanço das 

reformas estruturais e seus efeitos 

imediatos sobre as decisões de inves-

timentos para evitar um PIB negativo 

no segundo trimestre que o IBGE só 

divulga no final de agosto. Essa espe-

rança ganhava apoio em fatos recen-

tes, como um possível efeito mais for-

te da liberação das contas inativas do 

FGTS sobre o consumo. Mas os fatos 

até então conhecidos não chancela-

vam essa esperança. Considera, como 

os outros analistas aqui consultados, 

observava a predominância do clima 

de incerteza que foi potencializado 

pela nova crise.

Essa sensibilidade às expectativas 

quanto ao futuro é mais aguda na 

hora de olhar para o que pode acon-

tecer com os investimentos, destaca 

o coordenador do Grupo de Conjun-

tura do Instituto de Pesquisa Econô-

Consumidor: expectativa avança mais do  
que situação atual

Evolução em pontos do Índice de Confiança do Consumidor

Fonte: FGV/IBRE.

ICC ISA IE

Maio/16 69,2 65,2 73,5

Junho 72,2 64,3 79,1

Julho 76,5 65,5 85,3

Agosto 78,8 68,8 86,7

Setembro 79,5 67,8 88,7

Outubro 79,8 68,8 88,5

Novembro 77,9 68,3 85,6

Dezembro 73,1 65,2 79,8

Janeiro/17 79,3 68,1 88,1

Fevereiro 81,8 70,3 90,6

Março 85,3 71,5 95,7

Abril 82,2 70,8 91,1

Maio/17 84,2 70,5 94,6
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mica Aplicada (Ipea), José Ronaldo 

de Castro Souza Júnior. Para ele, 

apesar da necessidade que muitos 

setores terão de investir para suprir 

as depreciações e das oportunidades 

de investimentos em infraestrutura, 

as definições políticas tendem a ser 

mais fortes na hora das tomadas de 

decisão relativas a este componente 

do PIB pela ótica da demanda, essen-

cial para a retomada do crescimento 

de forma sustentável.

Com o emprego piorando menos, 

ainda que não esteja claramente me-

lhorando, Souza observa chance de 

algum avanço no consumo das famí-

lias, especialmente se for confirmada 

a expectativa de aumento na massa 

salarial. Em relação aos setores eco-

nômicos, o economista do Ipea consi-

dera que o agropecuário, dado o seu 

dinamismo e a independência em re-

lação ao mercado interno, apresenta 

as melhores perspectivas, enquanto a 

indústria apontaria para um cenário 

de estabilidade, exceção do segmento 

extrativo mineral que tem vida pró-

pria como o agro e está mais sujeito 

aos rumos do mercado internacional.

Na indústria de transformação, 

Souza vê menos clareza, especialmen-

te nos duráveis. Quanto aos serviços 

(caíram 2,3% no primeiro trimestre 

segundo a PMS), mais sujeitos aos 

avanços dos demais setores, ele acre-

dita que o IBGE tem filtros suficientes 

para evitar contaminação dos núme-

ros do PIB pelos efeitos das mudan-

ças de peso e de abrangência feitas no 

começo do ano na PMS e na PMC.

Descontado o aumento da incer-

teza decorrente do agravamento da 

crise política, o economista Rafa-

el Cagnin, do Instituto de Estudos 

para o Desenvolvimento da Indús-

tria (Iedi), alimentava algumas ex-

pectativas, especialmente no terreno 

industrial, embora também veja um 

segundo trimestre pior em relação 

ao resultado do primeiro.

Com uma base de comparação bai-

xa decorrente da queda que vem acu-

mulando nos últimos anos (-3,8% nos 

12 meses encerrados em março), Cag-

nin avalia que a indústria tem algumas 

janelas de oportunidades, começando 

com o esforço relativamente bem-

sucedido do setor automobilístico em 

direção ao mercado externo.

O economista do Iedi avalia 

também que o segmento da linha 

marrom (eletrodomésticos e ele-

troeletrônicos) pode colher algum 

ganho decorrente da liberação do 

FGTS, mesmo com a maior parte 

desse dinheiro sendo usada para a 

quitação de dívidas.

Cagnin destacou que as indústrias 

do segmento até se anteciparam à li-

beração do FGTS, formando estoques 

no começo do ano na expectativa de 

uma demanda mais forte. Quanto 

aos investimentos, ainda que veja 

o aumento da capacidade instalada 

como “fora do radar” neste momen-

to, mesmo descontada a crise políti-

ca, ele avalia, alinhado com Campelo 

e Souza, que há espaço para inversões 

na substituição do maquinário com 

vistas à manutenção da competitivi-

dade. É ver para crer.   

Confiança da construção avança pouco em um ano
Índice de Confiança da Construção, em pontos, mês a mês

ICST ISA IE

Maio/16 68,5 61,0 76,6

Junho 68,4 61,8 75,5

Julho 70,4 62,7 78,7

Agosto 72,5 64,2 81,4

Setembro 74,2 64,7 83,9

Outubro 74,3 64,5 85,4

Novembro 72,9 63,9 82,4

Dezembro 72,0 63,8 80,6

Janeiro/17 74,5 65,3 84,0

Fevereiro 74,4 63,0 86,1

Março 75,1 62,8 87,8

Abril 76,5 65,7 87,6

Maio/17 74,0 63,7 84,6

Fonte: FGV/IBRE.



4 8  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u n h o 2017

MACROECONOMIA

Até onde poderá avançar a 
agropecuária no Brasil?

Regis Bonelli 

Pesquisador associado da FGV/IBRE

Um dos lugares-comuns nas análises 

do comportamento da produtividade 

no Brasil é a menção à agropecuária 

como exceção no quadro do fraco 

desempenho produtivo da maioria 

dos setores econômicos do país. De 

fato, os ganhos que vêm sendo ob-

tidos nesse setor o singularizam pela 

distância em relação aos demais. 

Mais do que isso, o bom desempe-

nho vem de longa data: a produti-

vidade do trabalho na agropecuária 

aumenta mais do que no restante da 

economia há quase meio século. E 

não dá sinais de arrefecer. 

Parece razoável, portanto, tentar 

identificar os limites futuros desse 

processo, tanto em termos de ritmo 

quanto de duração, pelo que ele re-

presenta para o setor e para a produ-

tividade da economia como um todo. 

E esse é, precisamente, o objetivo des-

te admitidamente especulativo texto.

Como é fartamente reconhecido, 

a agropecuária vem experimentan-

do fortes ganhos de produtividade 

no Brasil por fatores que incluem 

uma combinação de pesquisa, ino-

vação, solo, mecanização e uso de 

fertilizantes, defensivos, insumos 

modernos etc. Sabemos também que 

esses ganhos estão concentrados em 

uma parte do setor apenas, o que dá 

apoio à noção de que em princípio é 

possível avançar muito. 

Mas até onde? E qual pode ser 

sua contribuição para os ganhos de 

produtividade no futuro? De 1980 

a 2010, por exemplo, o crescimen-

to da produtividade da agropecuá-

ria respondeu por cerca de 77% do 

crescimento da produtividade da 

economia como um todo.1

Uma visão de longo prazo per-

mite concluir que, apesar do cres-

cimento rápido em diversas fases 

da nossa história, a agropecuária 

perdeu peso no PIB do começo do 

século XX até aproximadamente 

meados dos anos 1970, e recuperou 

parte da perda a partir de aproxi-

madamente 1990 (gráfico 1).

Um aspecto interessante, a propó-

sito, é que na publicação Estatísticas 

do século XX (IBGE, 2003, Tabela 

I), o peso da agropecuária passa de 

44% do PIB (valor adicionado) em 

1900 para 11% em 2000 quando as 

variáveis são medidas em preços de 

1949. Pelo gráfico acima passa-se de 
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Fonte: Elaboração do autor; ver texto.

18% para 4,5% nas mesmas datas 

(em preços de 2010, com dados da 

última revisão das Contas Nacio-

nais). Logo, a relação é aproximada-

mente a mesma, só muda o nível. 

Boa parte da diferença é explicada 

pelas mudanças de preços relativos 

(2010 versus 1949), tendo a produ-

ção do setor se tornado relativamen-

te mais barata com o passar do tem-

po, em larga medida, como reflexo 

dos ganhos de produtividade. Mas 

mudanças na metodologia das Con-

tas Nacionais também respondem 

por uma fatia da explicação.

No entanto, dessa transformação 

estrutural faz parte uma não me-

nos importante faceta: a redução da 

População Economicamente Ativa 

(PEA) ocupada na agropecuária em 

relação à PEA ocupada total. Com 

efeito, saindo de percentuais da or-

dem de 66% em 1940, a PEA ocu-

pada na agropecuária era de apenas 

14% da total em 2010, segundo os 

Censos Demográficos.2 E isso é o 

que explica boa parte dos ganhos de 

produtividade do setor: uma mudan-

ça estrutural na qual o fator traba-

lho é progressivamente substituído 

por capital e insumos modernos.

Essas tendências de longo prazo 

no percentual de pessoas ocupadas 

e no valor adicionado em relação 

ao total desde os anos 1940 estão 

plotadas no gráfico 2, sendo vistas 

no eixo da esquerda. No eixo da 

direita registramos a produtividade 

relativa da agropecuária (isto é, em 

relação à economia como um todo). 

Esta nada mais é do que o quociente 

entre as séries de emprego e VA da 

agropecuá ria, ambas medidas em re-

lação ao total da economia.

Do gráfico depreende-se que a 

redução relativa da ocupação foi 

muito forte entre 1940 (quando era 

de 66%) e 1980 (quando chegou a 

30%). A tendência continuou, mas 

com intensidade menor, até os nos-

sos dias (14% em 2010). Já o peso 

da agropecuária no VA total de fato 

diminuiu entre 1940 (12%) e 1980 

(4%) — significando que a agrope-

cuária cresceu menos que os demais 

Gráfico 1: Participação percentual do valor adicionado (VA) da agropecuária no valor 
adicionado total da economia (preços de 2010) — 1900-2016

Agropecuária perdeu 

peso no PIB do começo 

do século XX até 

aproximadamente 

meados dos anos 1970, e 

recuperou parte da perda 

a partir de 1990
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México a produtividade relativa da 

agropecuária é muito pequena, e pra-

ticamente dobrou entre 1973 (0,15) e 

2007 (0,27); (iii) nos EUA ela passou 

de 0,2 em 1950 para 0,8 em 2010; 

(iv) na França, de 0,3 em 1950 para 

1,0 em 2009; (v) na Grã-Bretanha, 

de 0,2 para 0,6; (vi) na Itália, de 0,2 

para 0,8. Logo, a produtividade rela-

tiva da agropecuária aumentou subs-

tancialmente em praticamente todos 

os países selecionados desde meados 

do século passado até o começo do 

atual, não sendo incomuns razões 

próximas da unidade.6

Mas o que dizer do potencial do 

Brasil? Dicas de respostas podem ser 

encontradas em texto recente, do 

qual extraímos a tabela seguinte.

Da tabela 1 vê-se que a produti-

vidade da agropecuária no Brasil é 

de apenas 7% da norte-americana e 

da Austrália; 10% da França; 17% 

da Irlanda; 19% da Grã-Bretanha e 

seados no VA bruto em preços cons-

tantes de 2005 de cada país permitem 

concluir que:5 (i) na Argentina a pro-

dutividade relativa da agropecuária 

aumentou de 0,4 em 1950 para 1,4 

em média no período 2003-08, tendo 

diminuído para 1,3 em 2011; (ii) no 

setores nesse período, tudo contabi-

lizado em preços constantes —, ele-

vando-se muito suavemente daí até 

os dias atuais (5% em 2010).3

O gráfico 2 mostra também proje-

ções simples das tendências do passa-

do até 2050. Por elas vê-se que a agro-

pecuária chegaria a 2050 com 7,1% 

do VA total. Já a ocupação chegaria a 

6,4% da ocupação total. Com isso, a 

produtividade relativa da agropecuá-

ria ultrapassaria a da economia como 

um todo, atingindo 1,1 (contra 0,34 

em 2010). Note-se que ela era de 0,12 

em 1970, tendo praticamente tripli-

cado desde então. É factível imaginar 

que pode triplicar novamente nos pró-

ximos 40 anos, assim como ocorreu 

nos últimos 40 (1970-2010)?4

Uma pista para a resposta pode 

estar na comparação com outros pa-

íses. Assim, resultados selecionados 

extraídos do projeto do Groningen 

Growth and Development Center ba-

Apesar dos ganhos que 

vem experimentando há 

décadas, a produtividade 

da agropecuária no 

Brasil ainda é muito 

baixa em comparações 

internacionais

Gráfico 2: Participação percentual da PEA e do VA agropecuário no total (eixo da 
esquerda) e produtividade relativa da agropecuária (eixo da direita):  

1940-2010 e projeções até 2050
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20% da Coreia; 26% do Japão. Ela 

só é superior à da China e da Índia, 

entre os países da tabela, sendo pouco 

inferior à do México nesta medida.

Logo, apesar dos ganhos que vem 

experimentando há décadas, a pro-

dutividade da agropecuária no Bra-

sil ainda é muito baixa em compara-

ções internacionais. Uma implicação 

relativamente óbvia é que há muito 

espaço para aumento. Claramente, 

existem bolsões de excelência pro-

dutiva no país, mas eles representam 

apenas a ponta de um iceberg onde 

predominam técnicas de produção 

com produtividade muito baixa. 

De qualquer forma, o Brasil ainda 

pode avançar muito, como se deduz 

da comparação com outros países. 

Até quando e até quanto são questões 

em aberto. Uma especulação simples 

nos indica que se a produtividade 

do trabalho na economia brasileira 

crescer em média 1,5% ao ano entre 

2010 e 2050, a da agropecuária te-

ria que aumentar 4,2% ao ano para 

igualar a da economia em 2050.  Não 

parece fácil, mas o desempenho pas-

sado justifica otimismo. E mesmo que 

Dificilmente o 

desempenho futuro 

registrará ganhos 

de produção da 

ordem de grandeza 

dos historicamente 

registrados

a produtividade da agropecuária não 

chegue a igualar a da economia como 

um todo, é razoável supor que tem 

espaço para aumentar bastante.

Finalmente, mas não menos impor-

tante, dificilmente o desempenho futu-

ro registrará ganhos de produção da 

ordem de grandeza dos historicamente 

registrados. Com efeito, um gráfico 

com o nível de produção de 1940 até 

2016 sugere que a velocidade de cres-

cimento do setor vem decrescendo gra-

dativamente. Logo, ganhos, se vierem, 

terão origem na produtividade. 

Referências

1Resultado aproximado a que se chega supon-
do: participação média de 22% da PEA ocupa-
da na agropecuária na PEA ocupada total du-
rante 1980-2010; taxa de aumento médio anual 
da produtividade na agropecuária de 3,5% a.a. 
no mesmo período; e de 1% a.a. na economia 
como um todo, idem.

2Em números: 9,7 milhões de ocupados em 
1940 e 12,3 milhões em 2010, revelando cresci-
mento de 0,33% ao ano. Para o total dos seto-
res a taxa média é de 2,56% ao ano.

3Todos os valores e percentuais estão em pre-
ços de 2010 e foram obtidos das Contas Nacio-
nais, diversas edições. Ver Ipeadata. Para a PEA 
ocupada foram utilizados os dados dos Censos 
Demográficos, sendo que o de 1990 é uma in-
terpolação dos resultados de 1980 e 2000.

4De passagem, registre-se que entre 2010 e 
2017 o crescimento da produtividade do tra-
balho na agropecuária ultrapassou em muito o 
da economia como um todo. Logo, a trajetória 
hipotética à frente já está em parte percorrida. 

5Vide site do Centro.

6Uma notável exceção é a China, onde a pro-
dutividade relativa da agropecuária era de 
praticamente 1,0 em 1952 e atualmente apro-
xima-se de 0,25. Mas isso não chega a ser uma 
novidade, dadas as características do modelo 
de crescimento chinês.

7Na mesma linha do exercício da nota de ro-
dapé número 1, a agropecuária responderia 
pela apreciável proporção de 30% dos ga-
nhos de produtividade da economia nesse 
período da simulação.

Fonte:  “O Brasil em comparações internacionais de produtividade: uma análise setorial”. F. Veloso, S. Matos, P. C. Ferreira e B. Coelho. Cap. 
3 em Anatomia da produtividade no Brasil. R. Bonelli, F. Veloso e A. Castelar Pinheiro (Orgs.), IBRE/Elsevier, 2017, p. 63-107.

Tabela 1: Produtividade do trabalho na agropecuária,  
Brasil em relação a países selecionados,  

comparações em PPP (setoriais)

Países selecionados Agropecuária

Estados Unidos 0,072

Irlanda 0,171

Austrália 0,073

França 0,096

Japão 0,264

Grã-Bretanha 0,190

Coreia do Sul 0,197

México 0,782

China 1,328

Índia 2,149
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Equilíbrio distante

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Mesmo com desafios distintos, as 

principais economias latino-americanas 

não escapam da necessidade de 

reformar seus sistemas previdenciários 

em busca de um modelo estável

 Chile

Mudanças controversas

Rápido envelhecimento, aumento da 
expectativa de vida dos mais velhos. 
Menos empregos estáveis, novos pa-
râmetros de remuneração. Mudan-
ças como essas têm pressionado os 
sistemas previdenciários em todas as 
economias. E, assim como no Brasil, 
outros países latino-americanos têm 
desafios importantes para equilibrar 
sustentabilidade, cobertura e sufi-
ciência das aposentadorias ofereci-
das em seus modelos. 

No Chile, onde o risco fiscal do 
sistema saiu das mãos do governo 
para as administradoras de fundos de 
pensão (AFPs) em 1981, a expectati-
va se concentra na promessa de uma 
reforma que responda à demanda 
pelo aumento no valor das aposen-
tadorias. No caso chileno, se por um 
lado a adoção da capitalização indi-
vidual resultou numa soma de ativos 
que hoje corresponde a 73% do PIB 
– contribuindo para o financiamen-

to da economia –, o valor recebido 
pelos aposentados está aquém do 
esperado, e o descontentamento 
tem levado a população às ruas, 
entoando o refrão “No+AFP”, 
em repúdio ao modelo. 

Relatório da comissão presiden-
cial de pensões reunida em 2015 
aponta que a mediana da taxa de 
reposição (relação entre o valor da 
aposentadoria e o salário médio que 
o trabalhador recebeu na vida pro-
fissional) dos aposentados no siste-
ma chileno entre 2007 e 2014 foi de 
34%, sendo que, no caso das mulhe-
res, esse percentual cai para 24%. 
Entre os países da OCDE, onde a 
média de reposição é de 63%, o 
Chile só perde para o México – mas 
ambos, vale lembrar, contribuem 
menos e por menos tempo. O resul-
tado disso é a crescente necessidade 
de complemento do Estado, que no 
Chile é possível desde 2008, quando 

a presidente Michelle Bachelet fez a 
primeira reforma no sistema criando 
um Pilar Solidário, cujo gasto atual-
mente representa 0,7% do PIB. Esse 
pilar é formado pelo APS, benefício 
a trabalhadores que não conseguiram 
contribuir o suficiente para alcançar 
certo nível de aposentadoria, e outro 
destinado aos que sequer alcançaram 
condições de se aposentar, chamado 
BPS. Segundo a Superintendência de 
Pensões do Chile, em janeiro deste 
ano o número de benefícios do APS 
abarcou cerca de 61% das aposenta-
dorias pagas pelas administradoras de 
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fundos de pensão, com um adicional 
médio de US$ 100, para uma aposen-
tadoria final de US$ 270 pela cotação 
de 31 de janeiro. Já a pensão básica 
solidária (BPS) somava 400 mil bene-
ficiários, que recebem US$ 160 por 
mês, correspondente a cerca de 40% 
do salário mínimo do país. 

A proposta preliminar de reforma 
apresentada este ano pelo governo, 
que deve servir de base para um pro-
jeto oficial esperado para julho, pro-
mete aumentar o valor das aposenta-
dorias em 20%. Para isso, prevê uma 
expansão gradual de cinco pontos 
percentuais na capitalização mensal, 
elevando a contribuição para 15%. 
Desse adicional, 3% deverão ir para a 
poupança individual do trabalhador, e 
outros 2% poderão ser destinados ao 
Pilar Solidário. “Caso essa proposta se 
confirme, terá potencial de mudar ra-
dicalmente a natureza da previdência 
no Chile”, afirma o cientista político 
Patricio Navia, professor da universi-
dade chilena Diego Portales e da New 
York University. “Dedicar um percen-
tual para uma poupança coletiva é re-
tomar parte do modelo de repartição, 
criando um sistema misto”, diz.

Mas o apoio a essa ideia não é 
unânime. Alejandra Candia, diretora 
do centro de estudos liberal Libertad 
y Desarrollo, considera que a intro-
dução do componente solidário nessa 
capitalização adicional – que pela pro-
posta preliminar seria integralmente 
bancada pelo empregador – terá o 
impacto de um imposto ao trabalho, 
reduzindo a competitividade da eco-
nomia. “Isso pode ter efeito inclusive 
nas próprias pensões, pois também 
pode estimular a informalidade”, diz. 
Um paper do FMI de março deste ano 
também aponta nessa direção. Ao me-
dir as implicações de curto e médio 

prazo de uma reforma sob essas bases, 
o banco alertou sobre seu choque ne-
gativo para o PIB, principalmente caso 
os 5% adicionais sejam usados ape-
nas para incrementar aposentadorias 
futuras, excluindo as atuais, e sejam 
usados para financiar o Pilar Solidá-
rio – o qual, defende o FMI, deveria 
ser bancado com impostos indiretos. 
Outro ponto criticado por Alejandra 
é a parte da proposta que prevê criar 
uma instituição pública nova para ad-
ministrar esse percentual extra de con-
tribuição – o que, segundo ela, “não 
tem fundamento técnico”. 

Alejandra e Navia apontam, entre-
tanto, que há poucas chances dessa 
reforma ser votada este ano, devido 
às eleições presidenciais, marcadas 

para novembro. “Mesmo que o pro-
jeto seja apresentado, acho que servirá 
somente como arma da situação para 
empurrar o candidato de direita a po-
sicionamentos mais radicais, prejudi-
cando sua campanha”, avalia Navia. 
A tese faz sentido, já que no fim de 
maio o ex-presidente Sebastián Piñe-
ra, de centro-direita, liderava as pes-
quisas de intenção de voto espontâneo 
(24%, contra 14% do segundo colo-
cado), enquanto a presidente socialista 
Bachelet, que não é candidata à ree-
leição, amargava uma desaprovação 
de 66%. “De qualquer maneira, acho 
que a reforma se dará em 2018, pois 
penso que já existe concordância so-
bre o aumento da cotização individual 
para 15%”, completa Navia.

Complemento público à aposentadoria privada cresce

Aposentadorias aquém das esperadas
Mediana da taxa de reposição efetiva no Chile entre 2007 e 2014

Fonte: Superintendencia de Pensiones (Chile).

Mulher Homem Total

Aposentadorias autofinanciadas 24% 48% 34%

Aposentadorias autofinanciadas + aporte 
previdenciário solidário

31% 60% 45%

Fonte: Comissão Presidencial de Pensões com dados da Superintendência de Pensões.
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 México

No meio do caminho

O México, que transferiu o sistema 
previdenciário dos trabalhadores do 
setor privado para o modelo de capi-
talização individual em 1997, e o dos 
trabalhadores do setor público em 
2007, enfrenta hoje duas situações de 
alto risco. A primeira é a viabilidade 
futura do novo sistema privado – de-
vido ao baixo percentual de contribui-
ção exigido, além de um alto nível de 
informalidade da economia. A segun-
da, a pressão fiscal dos compromissos 
remanescentes do sistema público, que 
ainda permanecerá pesando nos gas-
tos do país durante a fase de transição 
dos modelos, além da fatia de despesa 
com pensões não contributivas e a ma-
nutenção de sistemas especiais que se 
estendem de universidades e tribunais 
à petrolífera Pemex. 

No caso dos trabalhadores do setor 
privado, a contribuição mensal reco-
lhida pelas administradoras (conheci-
das como Afores) é de 6,5% – dividi-
dos entre 5,15% da empresa, 1,12% 
do trabalhador e 0,23% do governo. 
É considerada baixa mesmo se compa-
rada a outros países latino-americanos 
com modelo de contribuição definida: 
na Colômbia, esse aporte é de 16%; 
no Peru e Chile, atualmente são 10%. 
Levantamento da OCDE aponta que, 
mantendo esse nível de recolhimento, 
um trabalhador médio mexicano po-
derá chegar, na melhor das hipóteses, 
a uma taxa de reposição de 26%. Se-
gundo estudo da OCDE de 2016, para 
conseguir uma aposentadoria corres-
pondente a 50% do salário médio, 
esse trabalhador teria que recolher 
entre 13% e 18% do salário por 40 
anos. Algo muito difícil no caso me-

xicano, principalmente quando se leva 
em conta o alto índice de informalida-
de da economia. “No México, apenas 
quatro entre dez trabalhadores partici-
pam em um dos sistemas de previdên-
cia”, diz o ministro Carlos Ramírez 
Fuentes, presidente da Comissão Na-
cional do Sistema de Poupança para 
a Aposentadoria (Consar, na sigla em 
espanhol). “Esse, entretanto, é um 
problema mais do mercado de traba-
lho do que previdenciário.”

Outro possível entrave para o su-
cesso do sistema de capitalização in-
dividual no país é que, daqui a cerca 
de duas décadas, quando se acelere o 
fluxo de aposentados pelo novo siste-
ma, a diferença entre o valor das apo-
sentadorias do modelo antigo, públi-
co e mais generoso, e o privado gere 
desalento e rejeição às Afores. Como 
na mudança para o modelo privado, 
em 1997, os trabalhadores que já con-
tribuíam à previdência puderam fazer 

a migração com o direito de escolher 
sob qual forma gostariam de se apo-
sentar, a Consar calcula que o pedido 
de aposentadorias pelo sistema antigo 
só passará a declinar em 2040. Além 
da disparidade de benefícios entre os 
que puderam e os que não puderam 
escolher – o modelo pré-1997 garan-
tia, por exemplo, taxas de reposição 
de 56% a 100%, e possibilidade de 
aposentadoria com período de contri-
buição mínima de 10 anos, contra os 
atuais 24 –, essa geração da transição 
também traz um desafio fiscal para o 
governo, de assumir gastos como o 
aumento da longevidade desse grupo e 
possíveis diferenças entre a capitaliza-
ção das Afores e o benefício definido. 

“Se comparado ao Brasil, nosso 
gasto ainda é pequeno, de 2% do 

Custos fiscais da transição

Fonte: CONSAR – Vice-Presidência Financiera.
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PIB, mas crescerá”, afirma Ramírez. 
No agregado, segundo a OCDE, o 
déficit do sistema mexicano poderá 
chegar a 6% do PIB em 2030. E parte 
desse aumento, destaca Ramírez, de-
manda novas reformas para declinar. 
“Ainda temos estados e municípios 
que se mantêm no sistema antigo e já 
sofrem problemas para cumprir com 
seus pagamentos, tornando-se muito 
dependentes de repasses federais para 
cobrir seus gastos. Além de uma sé-
rie de pensões especiais – como as de 
professores universitários, juízes, For-
ças Armadas, funcionários da Pemex 
e da Comissão Federal de Eletricidade 
–, que são as maiores e também não 
sofreram alterações”, diz Ramirez. 
Pelos cálculos da OCDE, todos esses 
sistemas especiais que não foram re-
formados deverão representar um dé-
ficit de 2,5% em 2055, contra 0,25% 
em 2010. Enquanto isso, o gasto com 
a geração de transição do sistema pri-
vatizado passará de atuais 0,5% do 
PIB para 1,4% em 2040, para depois 
decrescer e zerar em 2070.

Ramírez também destaca o braço 
não contributivo do sistema, especial-
mente o dos idosos que trabalharam 
na informalidade e necessitarão de 

ajuda governamental. “Hoje há 6,5 
milhões de idosos sem pensão de qual-
quer origem (cerca de 60% do total) 
que recebem um benefício não contri-
butivo. Não chega a ser uma pensão, 
mas uma ajuda que equivale a US$ 
30 mensais”, explica Ramírez. No 
México, a taxa de pobreza na velhice 
é 30% mais alta do que entre a po-
pulação total, de 20%. Os gastos pú-
blicos com a velhice somam 1,8% do 
PIB, contra 8,4% na média da OCDE. 
“É uma demanda ainda importante, e 
cuja tendência é aumentar.”

O governo do presidente Enrique 
Peña Nieto chegou a se comprometer 
com uma proposta de reforma para 
2016, mas o projeto não avançou. 
“Temos insistido com todos os ato-
res sociais, econômicos e políticos da 
importância de se fazer uma reforma, 
pois a urgência é visível”, lamenta Ra-
mírez. “Nenhum sistema de pensões 
sobrevive sem poupança suficiente. 
Até pode se manter um tempo com 
subsídios, mas é insustentável.”

Entre as recomendações feitas pela 
OCDE está o aumento gradual da 
contribuição para o sistema de capi-
talização individual. No caso da gera-
ção de transição, a sugestão é de que 

a aposentadoria passe a ser dividida 
em dois componentes: um com base 
nos direitos adquiridos pelo sistema 
anterior de benefício definido, e ou-
tro com base nos ativos acumulados 
no sistema de capitalização. Ramírez 
acrescenta a essa lista a necessidade 
de se buscar uma contínua redução 
das comissões médias cobradas pelas 
administradoras sobre o saldo dos 
contribuintes – de 1,13%, alta se com-
parada a Colômbia (0,76%) e Chile 
(0,58%) –, um sistema fiscal de estí-
mulo à poupança voluntária, e mais 
liberdade regulatória para a diversi-
ficação do investimento das Afores, 
em busca de melhores retornos. Para 
se ter uma ideia, enquanto no Chile o 
limite de investimento em renda variá-
vel gira entre 40% e 80%, dependen-
do do tipo de fundo, no México esse 
percentual é de 4% a 40%. E, por fim, 
uma reforma nos sistemas subnacio-
nais e especiais, criando uma base de 
dados nacional que coordene os pro-
gramas, reduzindo a fragmentação e 
buscando maior governança. “Quero 
ser medianamente otimista de que po-
demos deixar uma reforma já escrita 
que o próximo governo possa concre-
tizar em 2019”, conclui o ministro.

Gasto com aposentadoria cresce
(bilhões de pesos de 2017)

Fonte: Consar, com dados da SHCP e do Inegi.
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 Argentina

Passo atrás

Enquanto nos casos mexicano e 
chileno as principais debilidades do 
sistema previdenciário se encontram 
na baixa cobertura e em aposenta-
dorias insuficientes, na Argentina o 
lado mais frágil da balança se equi-
para ao brasileiro, que é a susten-
tabilidade fiscal do modelo. “Aqui 
o tema ainda não ganhou a mesma 
gravidade política, mas temos um 
sistema instável que precisa ser re-
formado”, diz Rodolfo Santange-
lo, sócio da consultoria econômica 
Macroview, em Buenos Aires. Atu-
almente, o sistema previdenciário 
argentino consome 35% do gasto 
do governo nacional – no consoli-
dado com províncias e municípios, 
chega a 47% –, representando cerca 
de 12% do PIB. E o déficit contri-
butivo para bancar o sistema fechou 
2016 em 6,7% do PIB. 

A previdência argentina chegou a 
ter um componente privado por 15 
anos, até 2008, quando Cristina Kir-
chner voltou a estatizar o sistema por 
completo. Apesar de ter significado a 
volta de receita para o caixa público, 
esse ganho não foi suficiente para su-
portar um aumento crescente dos gas-
tos. Um dos principais motivos foram 
as moratórias realizadas pela presi-
dente, com as quais adicionaram-se 
ao sistema cerca de 3 milhões de pes-
soas em idade de aposentadoria que 
não recebiam nenhum benefício ou 
pensão. Com isso, elevou-se a popu-
lação de aposentados para 8 milhões, 
e reduziu-se a relação trabalhador 
ativo por aposentado para 1,3.  

Santangelo diz que o reajuste 
da aposentadoria mínima acima 

da inflação – aumento de 40% em 
termos reais na última década – e 
a alta informalidade, estimada em 
40%, também contribuíram para 
essa taxa alarmante para um siste-
ma de repartição. Enrique Dentice, 
coordenador do Centro de Pesquisa 
e Medição Econômica da Escola de 
Economia e Negócios da Universi-
dade Nacional de San Martín, faz 
ponderações, entretanto, quanto à 
questão da informalidade, afirman-
do que esse percentual pode incluir 
profissionais aderentes ao regime 
simplificado chamado monotribu-
to, que tem crescido em adesão. 
“Com uma contribuição mínima, 
essas pessoas que trabalham por 
conta própria garantem o direito a 
cobertura de saúde e aposentadoria 
mínima, evitando recolher percen-
tuais muito altos ao Estado, muitas 
vezes declarando valores aquém do 
real”, diz Dentice, ressaltando que 
essa atitude reflete pouca confiança 

no sistema. “Pela nossa experiência, 
preferimos ter mais dinheiro no bol-
so, pois no futuro estaremos todos 
mortos. É keynesiano.”

No ano passado, o presidente 
Mauricio Macri avançou na agenda 
previdenciária para direções antagô-
nicas. Em decreto que estabeleceu a 
anistia fiscal para capitais estrangei-
ros, fixou um plano de reajuste de 
aposentadorias para solucionar as 
demandas na Justiça sobre cálculos 

Impacto das reformas no déficit do modelo (em % PIB)
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de ajuste, que podem abarcar 2,4 
milhões de aposentados. Além dis-
so, criou uma aposentadoria para 
pessoas a partir de 65 anos que não 
conseguiram contribuir o suficiente 
para se aposentar, vitalícia e não 
contributiva, equivalente a 80% da 
aposentadoria mínima, aprofun-
dando o caráter de universalização 
da moratória da presidente Cristina. 
Por outro lado, o mesmo decreto es-
tabeleceu a criação de um Conselho 
de Sustentabilidade Previdenciária, 
no âmbito do Ministério do Tra-
balho, que num prazo de três anos 
deveria preparar uma proposta de 
reforma do sistema previdenciário. 

Depois de um ano, nada se ou-
viu da formação do conselho. Para 
Santangelo, o caráter impopular 
do tema pesa no atual momento do 
governo. “Alguma iniciativa nessa 
direção deverá acontecer somente 
após as eleições legislativas de ou-
tubro, quando o presidente deverá 
testar seu nível de aprovação”, diz. 
O consultor defende que o cami-

nho mais interessante seria focar 
em ajustes dentro do atual sistema. 
“Poderíamos voltar ao misto, mas 
ainda há muito o que reformar no 
atual”, diz.

Em paper de outubro do ano 
passado, o FMI sugere alguns ca-
minhos para a reforma, começando 
pela mudança na taxa de indexa-
ção das aposentadorias, limitando 
os reajustes à manutenção do va-
lor do benefício, o que permitiria 
uma desaceleração do crescimen-
to dos gastos. Logo, a redução da 
taxa de reposição dos atuais 72% 
para 60% do salário médio – o 
que, segundo o fundo, levaria a 
uma redução de custos, em termos 
de valor líquido presente, de 7% 
do PIB. Na lista do FMI também 
consta aumento da idade mínima 
para mulheres, de 60 para 65 anos, 
igualando-se aos homens; aumen-
to do número de participantes do 
sistema em 25 pontos percentuais 
até 2026; e uma divisão clara entre 
previdência e assistência social. 

Para Dentice, a pressão por ajuste 
fiscal em 2018 garantirá a previdên-
cia na agenda de trabalho de Macri. 
“Mas não sei se isso significa mirar 
a um sistema mais equilibrado. Posso 
imaginar, por exemplo, congelamen-
to de aposentadorias e a formação 
de um conselho, mas já com um for-
te lobby pela volta da privatização”, 
afirma. Para Dentice, a falta de cons-
cientização da gravidade da questão 
previdenciária, inclusive no âmbito 
político, enfraquece o debate sobre 
o sistema. “Tampouco do lado da 
oposição há quem lidere a discus-
são. Os peronistas tratam do sistema 
como se não houvesse problemas”, 
diz. “Numa situação como essa, não 
seria de se estranhar que tenhamos 
uma repetição do voto dos anos 1990 
pela privatização – há muitos deputa-
dos atuais que estavam no Congresso 
nessa época. Afinal, ainda não temos 
projeto, e em nossa história nunca 
buscamos o caminho intermediário. 
Mudar de um extremo ao outro não 
será absurdo”, diz. 

Fonte: Dirección Nacional de Programación Económica, sobre la base de datos de la ANSES.

Evolução do gasto previdenciário e social na Argentina
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FISCAL

Mais instrumentos 
para a gestão fiscal

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Projeto de uma lei de falências para entes 

subnacionais coordenado pela FGV/IBRE pode 

complementar regime de recuperação dos 

estados sancionado em maio

Desde o ano passado, um grupo de seis professores e pesquisadores 
da FGV/IBRE, EPGE e Direito Rio empenhou-se em estudar um novo 
instrumento para auxiliar estados e municípios a se recuperarem de 
uma crise fiscal: uma lei de falências para entes subnacionais. A for-
mação da equipe não se deu ao acaso. Aloisio Araújo (EPGE) e Cassio 
Machado Cavalli (Direito Rio) já estavam envolvidos na revisão da 
lei de falências de empresas. Manoel Pires, do IBRE, vinha de oito 
anos de trabalho no governo federal, a maior parte no Ministério 
da Fazenda, onde também discutia a necessidade de uma nova insti-
tucionalidade federativa. O procurador do estado do Rio de Janeiro 
Felipe de Melo Fonte (Direito Rio), por sua vez, acompanhava de 
perto o debate interno do governo carioca em seu momento mais crí-
tico de enfrentamento da deterioração das contas do estado. “Todos 
tínhamos claro que a crise fiscal era inevitável e que, apesar de a Lei 
de Responsabilidade Fiscal prever algum manejo para tratá-la, seria 
insuficiente para lidar com os desafios postos”, diz Vagner Ardeo, que 
junto a Fernando de Holanda Barbosa Filho, ambos da FGV/IBRE, 
completam o time. 

O projeto foi apresentado no seminário Desafios da Política Fiscal 
para a Retomada do Crescimento, dia 31 de maio, no Rio. No evento, 
Ardeo classificou-o como um bom complemento para a Lei de Recu-
peração Fiscal sancionada em maio (LC 159/2017), que estabelece a 
suspensão de pagamento da dívida da União por três anos em estados 
com obrigações superiores à disponibilidade de caixa ou em situa-
ção de calamidade fiscal, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. “A opção do governo chegou em boa hora, pois tinha 
que ser rápida e direta”, avalia Ardeo, indicando, entretanto, a ne-
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cessidade de se avançar na criação 
de mecanismos que incluam muni-
cípios, bem como a reestruturação 
de outras dívidas além das contraí-
das com a União.  

Mas por que uma lei de falên-
cias? Cassio Machado Cavalli, da 
FGV/Direito Rio, explica que, do 
ponto de vista teórico, o problema 
de empresas e entes subnacionais 
parte de um mesmo princípio: a dis-
puta entre credores para explorar o 
conjunto de ativos do devedor. Em 
geral, a corrida por garantir algu-
ma compensação desvaloriza esses 
ativos, reduzindo a capacidade do 
estado ou município de pagar suas 
dívidas, tornando-os cada vez mais 
dependentes de ajuda extra. “Uma 
reestruturação, por sua vez, busca 
maximizar o valor dos ativos e tra-
balha para que o tamanho da dívida 
caiba na capacidade de pagamento 
desse ente”, diz Cavalli. 

O grupo concentrou boa parte 
de suas pesquisas na experiência 
dos Estados Unidos, que possui 
uma lei de falências para municí-
pios desde 1937, concebida para 
mitigar o aumento de defaults 
no mercado de títulos devido à 
Grande Depressão de 1929. “De 
lá para cá, essa jurisprudência se 
ampliou e passou a ser aplicada 
de forma ampla, como em casos 
de financiamento de projetos de 
investimento em empresas estatais 
e mesmo para questões salariais 
e previdenciárias”, conta Manoel 
Pires. E cita alguns exemplos. O 
Condado de Orange, no estado da 
Califórnia, entrou em falência nos 
anos 1990, com um montante de 
dívida em torno de US$ 9 bilhões. 
“Tinha um problema maior que o 
do estado do Rio. Conseguiu se re-

cuperar depois de 18 meses de ter 
pedido falência”, conta Pires. Já 
Vallejo, na Califórnia, recorreu à 
lei em 2008. A insustentabilidade 
das contas da cidade se dava pela 
pressão dos salários dos servidores 
públicos. Os bombeiros, por exem-
plo, contavam com uma obrigação 
contratual de garantia de um salá-
rio igual à média das dez maiores 
cidades do estado – que foi derru-
bada depois da análise de fluxo de 

caixa de Vallejo, e virou jurispru-
dência para outros acordos. 

Passo a passo
Cavalli aponta que o primeiro desa-
fio de uma reestruturação fiscal sob 
a lei de falências é definir as dívidas 
sujeitas a negociação e reunir todos 
os envolvidos numa mesma mesa. 
“Isso só se consegue suspendendo 
todos os pagamentos. Se isso não 
acontecer, existe possibilidade de 
uma parte continuar se aproveitando 
de alguma forma, puxando outros a 
fazer o mesmo”, explica Cavalli. O 
segundo ponto é subdividir essa base 
de credores em classes cujos interes-
ses sejam minimamente uniformes 
– como fornecedores, servidores e 
financiadores –, para encontrar a 
melhor forma de recuperação para 
cada caso. “Para alguns, pode ser 
mais interessante estender o prazo 
de pagamento; outros podem pre-
ferir um pagamento imediato com 
corte maior”, descreve Cavalli. Nes-
se ponto, um elemento importante 
é informar todas as possibilidades 
que podem ser pactuadas – renego-

Alicerce fiscal, hoje
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2001)

Enfatiza atuação preventiva do gestor, como forma de evitar desequilíbrio, 
mas a legislação atual dá poucos instrumentos para reagir a uma situação 
de crise fiscal.

Renegociação de Dívidas (LC 156/2016)
Suspende o pagamento de dívidas de estados por seis meses e estabelece o 
retorno gradual em 24 meses tendo como contrapartida o limite de cresci-
mento do gasto pela inflação.

Lei de Recuperação Fiscal (LC 159/2017)
Três anos de carência da dívida de estados a ser concedida após a aprovação 
de contrapartidas. Estabelece incentivos para o ajuste fiscal.

A lei de falências de 

entes subnacionais 

colaboraria não apenas 

para desengessar a política 

fiscal como incentivaria 

os estados e municípios a 

fortalecer seu planejamento
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ciação de valores, desinvestimentos, 
cessão de participações em empresas 
estatais ou de cessão de direitos na 
exploração de concessões de serviços 
públicos. “A ampliação das alterna-
tivas possíveis facilita a celebração 
de acordos e, ao mesmo tempo, pode 
possibilitar ganhos de eficiência para 
a economia”, diz Pires.

A proposta de projeto de lei co-
ordenada pela FGV/IBRE busca 
mitigar alguns riscos implícitos no 
processo. Prevê a representação de 
um agente fiduciário responsável 
por organizar procedimentos com 
muitos envolvidos. Para a hipótese 
de que não se chegue a um acordo – 
quando, para empresas privadas, se 
decretaria falência –, o caso deságua 
em um plano padrão previamente 
determinado por um Conselho de 
Supervisão. Esse conselho, inspirado 
na experiência de Porto Rico – terri-
tório americano que aprovou uma lei 
de reestruturação quando seu déficit 
atingiu US$ 70 bilhões, 65% do PIB, 

em 2014 – funciona como um comitê 
de auditoria que monitora o proces-
so, para garantir que a negociação 
efetivamente “resolva o problema 
financeiro do devedor, que seja de 
interesse do credor”, diz Pires. E, em 
sua formação, inclui representantes 
da União, como o ministro da Fa-
zenda e membros do TCU.  

Há um problema, entretanto, que 
escapa dos limites do projeto: a pos-
sibilidade de reestruturação quando 
os contratos em questão são direitos 
protegidos constitucionalmente, como 
salários e aposentadorias. “Passivos 
com pessoal e previdência em geral 
respondem pela maior parte dos gas-
tos, e sem a possibilidade de reestrutu-
rá-los em um processo de negociação o 
instrumento da lei de falências ficaria 
muito limitado – basicamente, à rene-
gociação com fornecedores”, diz Pires, 
defendendo o avanço de uma reforma. 
“O fim da estabilidade é praticamente 
unânime entre os que analisam essa 
questão. O problema, entretanto, é 

que não discutimos o que poderia ser 
oferecido aos servidores em troca dis-
so”, avalia. 

Apesar da sensibilidade do tema, 
o procurador Felipe de Melo Fonte 
reforça a necessidade de se perseve-
rar em avanços, destacando as conse-
quências drásticas do prolongamento 
da crise no Rio de Janeiro. “Em 2016, 
o governo rolou um passivo de R$ 10 
bilhões com fornecedores. Isso signi-
ficou a quebra de muitas empresas”, 
lembra. “Devido ao buraco negro 
do direito administrativo que temos 
hoje, a escolha sobre quem sobrevive 
acaba ficando na mão do Executivo, 
enquanto um processo judicial pode-
ria dar mais transparência e garantir 
uma maior desvinculação de interes-
ses”, diz, num processo que protege o 
credor ao gerar uma instância nego-
cial, mais previsibilidade, garantias e 
redução de custos.

Pires defende que, com os devidos 
arranjos constitucionais, a lei de fa-
lências de entes subnacionais colabo-
raria não apenas para desengessar a 
política fiscal como incentivaria os 
estados e municípios a fortalecer seu 
planejamento. “Como a LF é vista 
como último recurso, cria-se uma 
série de medidas institucionais que 
fortalecem planejamento fiscal para 
evitar que se chegue a essa situação.” 
Além disso, a literatura aponta que 
a solicitação de recuperação judicial 
estimula o desenvolvimento de me-
canismos de controle por mercado. 
“É bem documentada a evidência da 
proliferação de agências de rating es-
pecializadas em finanças municipais, 
o que cria um benchmarking alterna-
tivo para avaliação de órgãos de con-
trole, além de ser visto como estrutu-
rador do mercado de títulos públicos 
em nível subnacional”, conclui.  

Proposta de projeto de lei de 
falências de entes subnacionais
Precondições para entrada: 

receita corrente líquida menor que a dívida consolidada; •	
receita corrente menor do que despesas de custeio; e•	
obrigações contraídas maior que disponibilidades de caixas de recursos não •	
vinculados. 

Dívidas passíveis de reestruturação: 
obrigações contratuais;•	
salários;•	
precatórios;•	
isenções fiscais e tributárias. •	

Dívidas não sujeitas: 
dívidas com a União;•	
dívidas com terceiros garantidas pela União; e•	
dívidas com organismos unilaterais. •	
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A situação dos serviços de saneamen-
to revela quadro incompatível com 
o atual estágio de desenvolvimento 
do Brasil. Ao longo dos anos, a po-
lítica de saneamento nos três níveis 
da Federação tem se mostrado frágil 
e com escassa efetividade. Entre os 
fatores que justificam tal fragilidade, 
verifica-se que as políticas voltadas 
ao setor têm deixado lacunas impor-
tantes, especialmente no âmbito do 
planejamento e da regulação. Após 
uma década da Lei Nacional do Sa-
neamento (Lei no 11.445/2007), e 
depois da euforia com o PAC, a frus-
tação é um sentimento comum aos 
35 milhões de brasileiros que ainda 
não têm acesso à água encanada e 
aos 100 milhões de brasileiros que 
não têm acesso ao serviço de esgo-
tamento sanitário. No entanto, uma 
nova onda de entusiasmo parece sur-
gir com o Programa Federal de Par-
ceria de Investimentos (PPI); os mais 
otimistas garantem que agora é a vez 
do saneamento. Será?

A Lei do Saneamento (2007) in-
troduziu o papel do planejamento e 
da regulação em caráter prioritário 
ao avanço do setor. A partir des-
se marco, os municípios teriam até 
2015 para elaborar os planos muni-

para elaborar os PMSBs e para ga-
rantir condições ao exercício das ati-
vidades regulatórias, o que forçou a 
sucessivas revisões dos prazos. Ain-
da em 2007, houve um expressivo 
aumento na oferta de recursos fede-
rais para financiamento de obras de 
saneamento, via PAC Saneamento. 
Contudo, observaram-se resultados 
muito tímidos na direção da univer-
salização. Assim, o setor de sanea-
mento continua caminhando vaga-
rosamente, ao passo que a sociedade 
demanda cada vez mais capacidade 
de resposta às suas necessidades.

Além dos desafios específicos do 
setor herdados ao longo dos anos, a 
profunda crise fiscal que se abate so-
bre estados e municípios é colocada 
como mais um entrave à expansão 
da cobertura dos serviços de sanea-
mento por meio de investimento 
público. Neste contexto, o governo 
federal elegeu o saneamento como 
uma das prioridades do Programa 
Federal de Parceria de Investimentos 
(PPI). Tem-se aí uma nova oportuni-
dade ao setor: o Estado busca solu-
ções de escala por meio de parcerias 
entre as companhias estaduais, que 
respondem por mais de 70% dos 
municípios, e a iniciativa privada. A 

Setor de saneamento,  
chegou a sua vez?!

Joisa Dutra

Diretora da FGV/CERI

Raquel Soares

Pesquisadora da FGV/CERI

cipais de saneamento (PMSB) e criar 
um ambiente propício à regulação. 
No entanto, na ausência de apoio 
aos gestores públicos locais e de uma 
política factível de adequação ao 
novo marco legal, a grande maioria 
dos municípios se mostrou inábil 
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ou concessão entre os municípios e a 
Saneatins, quando ainda era pública, 
não foram repactuados. À exceção 
de quatro municípios, os únicos que 
superam 50 mil habitantes, todos os 
demais contratos vigentes não foram 
revisitados, bem como as metas e as 
obrigações do prestador. 

Adicionalmente, a regulação foi 
colocada em segundo plano e esteve 
alheia ao processo de privatização 
da companhia. Segundo acompa-
nhamento realizado pela FGV/CERI, 
até o presente ano, a Agência Tocan-
tinense de Regulação (ATR), criada 
em 2007, ainda não goza de autono-
mia financeira, decisória, capacidade 
técnica e instrumentos de controle 
para exercer suas atividades. Como 
resultado de tantas omissões no pro-
cesso de implantação da política, 
observou-se modesto avanço dos 
serviços de esgotamento sanitário e 
negligência nas áreas rurais e muni-
cípios menores, o que, por sua vez, 
forçou a reestatização dos serviços 
em 78 municípios em 2013, que an-
tes estavam sob responsabilidade da 
Saneatins. Atualmente, a companhia 
tem a delegação dos serviços de água 
e esgoto em 47 dos 139 municípios 
do estado, correspondendo a mais 
de 60% da população tocantinense. 

Em artigo da FGV/CERI intitula-
do “Privatização de companhia es-
tadual de saneamento: a experiência 
única do Tocantins”, argumentamos 
que o caso da Saneatins é emblemá-
tico, e traz lições importantes: 1. 
na condição de poder concedente, 
titular da prestação dos serviços, o 
município precisa ser considerado 
em qualquer política para o setor; 2. 
muitos contratos de prestação de ser-
viços entre municípios e as compa-
nhias estaduais estão, muitas vezes, 

política proposta para a área de sa-
neamento pretende alavancar recur-
sos para fazer frente à restrição fiscal 
dos estados, partindo da premissa de 
que a presença de investidores priva-
dos auxilia também os gestores pú-
blicos na promoção da eficiência e 
da efetividade dos investimentos. 

Uma primeira onda de privatiza-
ção ocorreu no Brasil na década de 
1990. Todavia, no setor de saneamen-
to, registra-se um único caso de inter-
venção privada em nível estadual, a 
Companhia Estadual de Saneamen-
to Básico do Tocantins (Saneatins). 
Entre os arranjos possíveis de serem 
feitos com a participação da inicia-
tiva privada, no caso da Saneatins 
optou-se pela alienação societária da 
companhia, em 1998. Neste modelo 
específico, a regulação não sofreu al-
teração. Além disso, não há exigência 
jurídica para firmar novos contratos 
de prestação de serviços entre os mu-
nicípios e a companhia existentes, 
embora o poder concedente precise 
dar anuência para validar a venda. A 
venda de participação societária é um 
mecanismo que pode contribuir para 
a melhoria na gestão da empresa, uma 
vez que o novo proprietário (privado) 
terá interesse de gerir a companhia do 
modo eficiente para alcançar melho-
res resultados.  

A privatização da Saneatins, no 
entanto, não pode ser considerada um 
caso de sucesso. A companhia passou 
de sociedade de economia mista de 
capital fechado à empresa de capital 
privado após sucessivas operações de 
alienação de ativos, sem contar, no 
entanto, com a prévia anuência dos 
municípios tocantinenses – o que tor-
na frágil a validade das negociações. 
Sem adequação da estrutura de in-
centivos, os contratos de programa 

inadequados ou até mesmo inexis-
tentes, aspectos esses que precisam 
estar equacionados por ocasião da 
definição e implantação do arranjo; 
e 3. observa-se um grande vazio no 
âmbito da regulação desses contra-
tos, o que recomenda (fortemente) 
que o fortalecimento da regulação 
seja concomitante à condução do 
processo de participação privada. 

A experiência de privatizações ex-
perimentada pelo país na década de 
1990 deve ser considerada: indepen-
dente da propriedade, seja ela pública 
ou privada, o objetivo último deve ser 
uma adequada prestação dos serviços 
de água e saneamento. E essa adequa-
ção pode ser monitorada e medida. A 
“tecnologia” da regulação está dis-
ponível. O que já aprendemos é que 
há custos expressivos em não pensar 
na regulação no momento da mode-
lagem dos processos de alienação de 
ativos e/ou participações. 

Notícias recentes dão conta de 
que com o advento do PPI, ao me-
nos 18 estados manifestaram inte-
resse em estabelecer parcerias com a 
iniciativa privada, sendo que alguns 
já estão em fase de negociação junto 
ao BNDES. Mas não é trivial criar 
condições para definir e estrutu-
rar um modelo de arranjo público-
privado no âmbito da prestação de 
serviço regionalizada, de modo a 
garantir que o novo arranjo de ope-
ração dos sistemas de saneamento 
alcance resultados consistentes em 
um tempo razoável, quando o poder 
concedente é o município. É preciso 
estar atento, uma vez que o processo 
de privatização da Saneatins eviden-
cia que o sucesso de qualquer polí-
tica consiste, sobretudo, na arte do 
“como fazer”, e não propriamente 
em “o que fazer”. 



6 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u n h o 2017

COMÉRCIO EXTERIOR

A Fundação Getulio Vargas, através 
do Instituto Brasileiro de Economia, 
em parceria com o instituto alemão 
Ifo, tendo como fonte de dados a Ifo 
World Economic Survey, publica 
trimestralmente a Sondagem Eco-
nômica da América Latina (SLA). A 
sondagem mostra o clima econômi-
co dos países através da combinação 
de um indicador de avaliação da si-
tuação atual (ISA) e outro sobre as 
expectativas (IE) para os próximos 
seis meses seguintes. 

Os indicadores variam de 0 a 
200 pontos. Acima de 100 pontos, 
os indicadores estão na zona favo-
rável e, quanto maior o indicador, 
melhor é a avaliação. Abaixo de 
100 pontos estão na zona desfavo-
rável e, quanto menor, pior é a ava-
liação. Após a posse do governo in-
terino de Temer, em maio de 2016, 
depois confirmado em agosto do 
mesmo ano, o IE do Brasil passou 
para a zona favorável, mas a ava-
liação da situação atual não regis-
trou melhora ficando o indicador 
com valor zero. Uma reação do ISA 
começou a ser esboçada em janeiro 
de 2017 e, na sondagem de abril, o 
valor do indicador foi de 11 pon-
tos. Um resultado muito inferior ao 

mas a serem cumpridas. Além dis-
so, ao registrarem avaliações muito 
desfavoráveis em relação à situação 
atual apontavam que a economia do 
país enfrentava problemas para re-
cuperar o crescimento econômico. 

A Sondagem Ifo-FGV traz duas 
vezes ao ano, abril e outubro, uma 
enquete sobre os principais proble-
mas que o país enfrenta. A pon-
tuação varia de 0 a 100 pontos. 
Abaixo de 50 pontos, em ordem 
decrescente, o problema é pouco 

Sondagem Econômica da América 
Latina: principais problemas do Brasil

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

da média histórica dos últimos dez 
anos, 91 pontos, mas que indicava 
uma possível trajetória de melhora 
na situação atual (gráfico 1).

Uma questão que sempre preo-
cupou os que analisavam esse resul-
tado era a enorme distância entre a 
avaliação da situação atual e as ex-
pectativas. Nesse cenário, qualquer 
turbulência que produzisse fatos ne-
gativos no cenário econômico e po-
lítico poderia abalar as expectativas 
ancoradas em promessas de refor-

Gráfico 1: Os indicadores Ifo-FGV de situação atual e  
de expectativas do Brasil

Fonte: Sondagem Econômica da América Latina Ifo-FGV, www.portalibre.fgv.br.
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associadas à instabilidade política 
e falta de capital. Além disso, nas 
questões consideradas relevantes, 
exceto falta de inovação e falta de 
mão de obra qualificada, em todas 
as outras, o Brasil registrou pontua-
ção mais elevada. 

As expectativas favoráveis esta-
vam ancoradas, portanto, em “ex-
pectativas de mudanças” para que 
problemas como desemprego (de-
manda insuficiente), infraestrutura 
inadequada, corrupção, instabilidade 
política, entre outros, começassem a 
trilhar uma trajetória mais favorável. 
A situação corrente (atual) era avalia-
da ruim pelo acúmulo de problemas.  

As turbulências de maio pioran-
do possivelmente os indicadores 
de instabilidade política deverão 
repercutir nas expectativas na pró-
xima Sondagem que será em julho, 
a não ser que surjam eventos ines-
perados positivos. 

*Sem Venezuela e Brasil. Fonte: Sondagem Econômica da América Latina Ifo-FGV, www.portalibre.fgv.br.

para os países da América do Sul e, 
exceto no caso do Banco Central, 
são ainda bem menos relevantes 
para a região do que para o Brasil. 
Um exemplo é o clima para investi-
dores estrangeiros com pontuação 
de 48 para o Brasil e 38 pontos 
para a América do Sul.

Os problemas relevantes para o 
Brasil em ordem decrescente de im-
portância: demanda insuficiente e 
corrupção (igual pontuação máxima 
de 100); infraestrutura inadequa-
da; instabilidade política; barreiras 
legais e administrativas para os in-
vestidores; falta de competitividade 
internacional; falta de inovação; 
aumento na desigualdade de renda; 
falta de confiança na política do go-
verno; falta de mão de obra qualifi-
cada; e falta de capital. 

Entre os problemas citados como 
relevantes para o Brasil, a América 
do Sul não compartilha as questões 

relevante, e acima de 50 é relevante 
em ordem crescente. Comparamos 
os resultados do Brasil com os da 
América do Sul exclusive Brasil e 
Venezuela. A Venezuela, por sua 
situação econômica, registra os 
piores indicadores da América do 
Sul, desde 2013, e enviesa sempre 
o resultado agregado para baixo, 
pois é o país com a terceira maior 
corrente de comércio na América 
do Sul (a corrente é utilizada como 
método de ponderação).

O gráfico 2 mostra os resulta-
dos para o Brasil e a América do 
Sul. Os únicos problemas não con-
siderados relevantes no Brasil, em 
ordem decrescente de importância 
são: clima desfavorável para inves-
tidores estrangeiros; gerenciamen-
to ineficiente da dívida; barreiras 
às exportações; e falta de credibili-
dade no Banco Central. Esses mes-
mos problemas não são relevantes 

Gráfico 2: Principais problemas enfrentados na situação atual pelo país: abril 2017
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O QUE A SABESP FAZ 
COM O DINHEIRO  
DA SUA CONTA  
DE ÁGUA TAMBÉM
É DA SUA CONTA.

MENOS 
DE 30%

A maior parte do lucro da Sabesp  
é investida em obras. 

Imagem ilustrativa

• Sistema São Lourenço
• Interligação Jaguari-Atibainha
• 22 novos reservatórios
• Membranas ultrafiltrantes

*A Sabesp distribui aos acionistas apenas o mínimo legal. 

A outra parte do lucro é distribuída  
aos acionistas* da empresa como  
fundos de pensão e outros, e também 

gera investimentos em saúde, 
segurança e educação.

MAIS
DE 70%
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