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Carta da Conjuntura
6 Em busca de uma nova arquitetura fiscal para um 

novo mandato presidencial

Redefinir teto como regra básica 

da política fiscal talvez seja um 

bom primeiro passo do próximo 

governo, se estiver disposto a 

enfrentar o desequilíbrio fiscal. 

Outra proposta é substituir regra 

de ouro por critérios de ajuste automático em caso de 

“déficits primários excessivos”, seguindo exemplo da 

União Europeia.

Ponto de Vista
10 Greve dos caminhoneiros: erros da nova matriz e 

esgotamento do contrato social

Além do endividamento público descontrolado, há sinais 

claros de esgotamento de nosso contrato social. Para 

complicar a situação, boa parcela da população acredita 

que a corrupção explica as dificuldades orçamentárias. 

Infelizmente não é verdade. Não está claro que veremos 

surgir este ano lideranças que discutam com a sociedade 

esse estado de coisas e consigam construir consensos e 

achar saídas para a crise econômica e política que paralisa 

o desenvolvimento do país.

Entrevista
12 “Há males que vêm para o bem”

A mudança do cenário externo observada nos últimos 

meses não perdoou a elevada exposição da Argentina 

ao dólar – para financiar tanto seu déficit externo quanto 

o endividamento doméstico – e encaminhou o país de 

volta às portas do FMI. Para o economista argentino 

Pablo Guidotti, secretário de Fazenda da Argentina de 

1996 a 1999, no governo Menem, que aprova a decisão 

do presidente Mauricio Macri, será a ocasião perfeita 

para o governo romper resistências políticas e reduzir o 

gradualismo do ajuste fiscal. 

Macroeconomia
24 Alguns poupam muito, mas mal, no Brasil

O Brasil investe pouco e poupa menos ainda. É fato sabido. 

A poupança nacional bruta decresceu significativamente 

nos últimos anos e caiu para nível tão baixo quanto o 

verificado na década de 90. Mas se o país poupa pouco, 

surpreende que o mesmo não vale para os brasileiros 

(famílias). Na verdade, o que derruba a taxa nacional são 

os outros setores da economia – em particular, o governo 

com despoupança.

Capa | Crescimento econômico
34 Falta impulso para crescer

Após um começo de ano com 

atividade mais lenta que o 

esperado, o segundo trimestre 

começou com um caldeirão de 

adversidades que derreteram as 

estimativas para o PIB deste ano. 

As projeções do FGV IBRE no fechamento desta edição 

eram de 1,9% em 2018, 1,1 ponto percentual menor do 

que o estimado no Boletim Macro de janeiro.  Mudança 

no cenário externo, greve dos caminhoneiros e incerteza 

política são os principais elementos dessa combinação que 

joga contra o PIB.  

Política monetária
52 A ameaça que vem do Norte

O 4o Seminário Anual de Política Monetária, promovido 

pelo FGV IBRE  mostrou que mais uma vez os respingos 

que vêm do Norte, mais até do que a eleição presidencial 

mais incerta desde a redemocratização do país em 1985, 

novamente ameaçam os rumos da economia brasileira 

que, diferentemente daquele momento de fartura 

que vivia antes da crise de 2008, tenta a duras penas 

consolidar a saída da mais profunda crise da sua história, 

com queda do PIB próxima a 9% entre o final de 2014 e o 

final de 2016.
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Sumário

A greve dos caminhoneiros jogou 
outro balde de água fria sobre a 
recuperação econômica e, sem 
dúvida, vai piorar ainda mais as 
combalidas contas públicas. Uma 
sucessão de erros levou o país ao 

caos, mostrando a falta de sensibilidade e conhecimento 
do governo, com índices baixíssimos de popularidade, 
a um problema que já vinha sendo sinalizado já algum 
tempo. Um exemplo disso ocorreu na quinta-feira, dia 24 
de maio, quando o governo foi à televisão informar que 
havia fechado um acordo com os grevistas. O ministro 
Eliseu Padilha, mostrando um documento assinado pelo 
governo e representantes dos caminhoneiros, disse, res-
pondendo à pergunta de um repórter, que a não adesão 
da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) ao 
acordo não teria nenhum efeito sobre o que havia sido 
acertado e que a greve começaria a ser desmobilizada.

Como visto, isso não aconteceu. O quadro se agra-
vou, com grande parte da sociedade apoiando o movi-
mento, levando o governo a aceitar, no domingo à noite, 
dia 27, todas as reivindicações apresentadas que, numa 
primeira conta, vai custar cerca de R$ 13,5 bilhões aos 
cofres públicos. De onde vai sair esse dinheiro para não 
pressionar ainda mais a questão fiscal, ninguém havia 
explicado corretamente quando escrevia essa nota. Mas, 
com certeza, o consumidor que vai pagar a conta. 

As perdas desses dias de paralisação ainda não fo-
ram totalmente contabilizadas. Fala-se em milhões de 
aves mortas, milhões de reais em prejuízo pelo comér-
cio, elevadas perdas na indústria e na agropecuária, 
impactando negativamente as próximas previsões so-
bre a atividade econômica.

Outro ponto que merece destaque é que a greve vai 
aumentar o grau de incerteza. No mês passado, isso já 
havia ocorrido com o Índice de Confiança de Serviços 
(ICS), da FGV IBRE, caindo pelo terceiro mês conse-
cutivo, o que não ocorria desde os últimos meses de 
2016 quando o país ainda estava em recessão. E essa 
queda não captou a greve dos caminhoneiros, o que 
deve ocorrer no índice de junho. Pensar em aumentar 
a taxa de investimento no país – fator essencial para 
alavancar o crescimento – nesse contexto, parece algo 
bem distante. 

Com esse pano de fundo, as previsões do PIB que já 
estavam sendo revistas para baixo em função do am-
biente externo menos favorável e do quadro eleitoral 
nebuloso, devem agregar esse novo componente, de di-
fícil mensuração. As projeções do Boletim Macro IBRE 
são de 1,9% de crescimento para 2018, bem abaixo 
dos 2,8% que haviam sido projetados no início do ano. 
Nossa matéria de capa é sobre os rumos da atividade 
econômica deste ano que tem crescido mais lentamen-
te do que se previa. Quadro que, infelizmente, vai se 
agravar ainda mais com a greve dos caminhoneiros e a 
ameaça de outras paralisações, como a dos petroleiros, 
desencadeada no último dia 30 de maio.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br

Errata: Na matéria “Resistente a Choques”, publicada na edição de 
maio, pág. 45, o cargo de Tatiana Rossito no Cebri é senior fellow e 
coordenadora do Grupo Permanente de Análise sobre China. Anna 
Jaguaribe é conselheira do Núcleo Ásia da mesma instituição. 
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CARTA DO IBRE

As regras fiscais brasileiras são con-

traditórias entre si, tem argumen-

tado Manoel Pires, pesquisador da 

FGV IBRE e ex-secretário de Política 

Econômica. Na sua visão, o arca-

bouço fiscal não oferece instrumen-

tos que tornem os objetivos factíveis. 

Há, por exemplo, regras que tentam 

preservar o investimento, ao mesmo 

tempo em que outras determinam 

a sua contração. Adicionalmente, 

o cumprimento do teto dos gastos, 

expresso na emenda constitucional 

(EC) 95, pela qual o gasto público 

federal só pode crescer pela inflação 

do ano anterior, requer um conjunto 

de reformas que parece improvável 

de ser aprovado pelo Congresso Na-

cional. Assim, o ajuste torna-se uma 

agenda que tende a gerar uma grande 

fadiga da sociedade. Recentemente, 

no Blog do Ibre, Pires mostrou que o 

ajuste possível até agora tem se dado 

em medidas com efeitos temporários 

sobre as contas fiscais.

No Brasil de hoje há três instru-

mentos principais de controle da 

política fiscal por parte do gover-

no: as metas de saldo primário do 

governo central e do setor público 

consolidado, aprovadas a cada ano; 

a regra de ouro, pela qual o governo 

só pode se endividar até o montante 

necessário para financiar seus in-

vestimentos e amortizar a dívida já 

existente; e a EC 95. 

A gestão do saldo primário, 

principal instrumento e régua da 

política fiscal brasileira desde o fi-

nal dos anos 90, é algo que já en-

trou na rotina de sucessivos gover-

nos. É uma prática assimilada pelo 

Executivo como uma tarefa políti-

ca factível, especialmente porque 

as metas podem ser redefinidas 

anualmente e há possibilidade de 

que sejam reajustadas ao longo do 

ano – ainda que isto tenha se tor-

nado mais difícil recentemente, na 

esteira dos problemas fiscais que 

levaram ao impeachment. A regra 

de ouro, por sua vez, que se tor-

nou mais complicada de cumprir 

recentemente por conta da queda 

da inflação – num efeito que pou-

co tem a ver com seus objetivos de 

eliminar o endividamento para a 

cobertura de gastos correntes – é 

um instrumento desajeitado na sua 

atual feição.

A grande novidade recente, na 

verdade, é o teto dos gastos, que 

tal como aprovado revela-se muito 

difícil – ou até impossível, como se 

sustentou na Carta de outubro de 

2017 – de cumprir num horizonte 

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE

Em busca de uma nova 
arquitetura fiscal para 
um novo mandato 
presidencial
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Redefinir o teto como regra bá-

sica da política fiscal brasileira, 

portanto, talvez seja um bom pri-

meiro passo do próximo governo 

na área das contas públicas, se es-

tiver disposto a enfrentar o insus-

tentável desequilíbrio fiscal estru-

tural. Nelson Barbosa, pesquisador 

associado da FGV IBRE, já defende 

há algum tempo que a principal ân-

cora da política fiscal saia da meta 

do saldo primário para a meta de 

despesa. Ele observa que as metas 

de primário são pró-cíclicas ma-

croeconomicamente, já que é pre-

ciso cortar gastos quando a receita 

cai em recessões, e há a tentação de 

aumentá-los quando elas crescem 

em períodos de boom. Adicional-

mente, os frequentes contingencia-

mentos necessários a se realizar a 

meta do primário trazem desordem 

à execução orçamentária, sendo 

um fator negativo para a qualidade 

do Estado brasileiro.

de médio prazo. Por outro lado, a 

regra do teto é o dispositivo ins-

titucional que hoje ancora as ex-

pectativas de alguma solução para 

a crise fiscal estrutural brasileira. 

A sua aprovação contribuiu, sem 

dúvida, para reduzir as ansiedades 

que, em seu pior momento, leva-

ram ao quase pânico nos mercados 

brasileiros entre o final de 2015 e 

o início de 2016. Entretanto, como 

os analistas enxergam a enorme di-

ficuldade em se respeitar a EC 95 

a médio prazo, o saldo primário 

(principalmente) e a regra de ouro 

seguem como suportes auxiliares 

necessários da gestão fiscal.

De qualquer forma, se o teto 

dos gastos fosse não só uma ânco-

ra institucional garantidora – caso 

respeitada – da solvência fiscal de 

médio e longo prazo, mas também 

um limite percebido como politi-

camente factível, o dispositivo po-

deria se tornar o instrumento de 

controle das contas públicas por 

excelência. Nesse caso, o teto faria 

com que as metas de primário e a 

regra de ouro perdessem relevância 

e talvez até a razão de existir. Uma 

vantagem adicional de uma meta 

de controle do crescimento do gas-

to público é auxiliar na construção 

de equilíbrio macroeconômico com 

juros reais baixos. Há quem defen-

da que a experiência brasileira nas 

últimas décadas indica que a pro-

dução de superávits primários ele-

vados, quando estes são obtidos ex-

clusivamente por meio de elevação 

da receita, compromete o processo 

de convergência dos juros domésti-

cos aos níveis internacionais.

Redefinir teto como 

regra básica da política 

fiscal talvez seja um 

bom primeiro passo do 

próximo governo, se 

estiver disposto a enfrentar 

o desequilíbrio fiscal
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A atual meta de gastos, no en-

tanto, determina de antemão uma 

redução substancial do tamanho do 

Estado, na visão do economista e 

ex-ministro da Fazenda. Isso ocor-

re porque, se a despesa pública se 

mantiver fixa em termos reais (sen-

do reajustada pela inflação), qual-

quer crescimento da economia fará 

com que o gasto se reduza como 

proporção do PIB. Assim, segundo 

Barbosa, o atual teto não é uma fer-

ramenta técnica, neutra, mas traz 

consigo, pelo seu prazo de validade 

de 20 anos (ou um mínimo de dez), 

uma predeterminação política de re-

dução do tamanho do Estado. Essa 

característica, por sua vez, torna-a 

problemática num contexto demo-

crático em que diferentes governos 

eleitos tratarão a questão do tama-

nho do Estado de acordo com suas 

próprias inclinações ideológicas.

Samuel Pessôa, pesquisador as-

sociado da FGV IBRE, qualifica a 

análise de Barbosa. Pessôa lembra 

que o produto per capita brasileiro 

caiu muito desde seu pico de 2013, 

de sorte que o gasto público como 

proporção do produto per capita au-

mentou significativamente desde o 

agravamento da crise. Como, devido 

a questões estruturais, levará muitos 

anos para que o PIB per capita retor-

ne aos níveis vigentes antes da crise, 

Pessôa considera que, num horizon-

te de dez anos – prazo para que a 

emenda do teto do gasto seja revista 

por lei complementar –, não há essa 

predeterminação política de revisão 

do tamanho do Estado.

Seja como for, Nelson Barbosa 

propõe – ele detalhou a sugestão em 

recente artigo no Blog do Ibre – a 

eliminação do atual teto do gasto e 

da meta de resultado primário, a se-

rem substituídos por outro tipo de 

meta de gasto fixada no primeiro 

ano de cada mandato. A nova meta 

definirá uma taxa de expansão da 

despesa real primária por quatro 

anos, com cláusulas especiais para 

lidar com conjunturas de baixo 

crescimento econômico, estabeleci-

das por lei específica.

Na verdade, Barbosa defende 

para o início do próximo governo 

o que chama de “PEC (proposta de 

emenda constitucional) do compro-

misso”. Além de criar a nova meta 

de gastos, a PEC do compromisso 

aperfeiçoará ou mudará a regra de 

ouro para, nas palavras do pesqui-

sador, “não produzir nova crise 

institucional pela criminalização 

da política fiscal no primeiro mês 

de funcionamento do próximo go-

verno, que sequer foi eleito”. Pela 

Outra proposta é substituir 

regra de ouro por critérios 

de ajuste automático 

 em caso de “déficits 

primários excessivos”, 

seguindo exemplo da 

União Europeia
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proposta do economista, a vedação 

da emissão de dívida para financiar 

gasto corrente, da regra de ouro, 

será substituída por critérios de 

ajuste automático em caso de “défi-

cits primários excessivos”, também 

definidos por lei específica, seguindo 

exemplo da União Europeia (UE).

Outras determinações da “PEC 

do Compromisso” são o fim da 

obrigatoriedade de pagamento do 

abono salarial, o fim da aposenta-

doria por tempo de contribuição, di-

versos itens relativos à determinação 

dos benefícios da pauta da reforma 

da Previdência, o alinhamento total 

entre as regras previdenciárias do 

setor público e privado (com des-

constitucionalização do tema), a de-

finição de gasto mínimo em saúde e 

educação com base em valor real per 

capita constante ou crescente e uma 

definição clara e inequívoca do teto 

de remuneração no setor público.

Pessôa, por sua vez, agrega outra 

dimensão à reformulação da políti-

ca fiscal que poderia entrar no pro-

grama inicial do próximo presiden-

te da República. Para o economista, 

enquanto o problema do setor pú-

blico for de solvência e juros reais 

de equilíbrio elevados, a redução 

do endividamento tem precedência 

sobre qualquer outro objetivo da 

política fiscal. Por outro lado, ele 

ressalva que, de fato, o investimen-

to público encontra-se em níveis ex-

tremamente deprimidos.

Assim, para Pessôa, seria pos-

sível pensar na exclusão de alguns 

itens do investimento público para 

efeitos do cumprimento do teto do 

gasto, seja qual for a versão que vai 

vigorar – a atual ou alguma modifi-

cação, tal como a proposta por Bar-

bosa. Pessôa rememora o chamado 

“Programa Piloto de Investimento”, 

pelo qual, nos anos 2000, quando o 

país ainda cumpria o programa re-

lativo a acordo com o FMI, havia 

a exclusão de alguns gastos de in-

vestimento do cômputo de aferição 

da meta de primário. O economista 

considera que, na reformulação do 

atual arcabouço fiscal, pode-se pen-

sar em um mecanismo desse tipo, 

desde que sua governança seja ela-

borada de forma cuidadosa.

Seja qual for a arquitetura que se 

dará ao conjunto de ferramentas da 

política fiscal no próximo mandato, 

parece claro que é aconselhável fa-

zer mudanças. O atual regime tem 

muitos problemas, como a nature-

za pró-cíclica e desorganizadora do 

orçamento das metas de saldo pri-

mário; as dificuldades em cumprir 

a regra de ouro que surgem pela 

Seria possível pensar 

na exclusão de alguns 

itens do investimento 

público para efeitos do 

cumprimento do teto 

do gasto, seja qual for a 

versão que vai vigorar

queda da inflação, de forma inde-

pendente da maior ou menor vir-

tude em termos de contenção dos 

gastos correntes (embora este fator 

evidentemente também pese); e a 

trajetória draconiana de queda dos 

gastos públicos como proporção do 

PIB contemplada na EC 95, que tem 

o defeito básico de não ser crível 

diante da realidade política e insti-

tucional do Brasil. Pessôa, por sua 

vez, acrescentou a questão da com-

pressão excessiva do investimento 

público depois de todas as agruras 

fiscais pelas quais o país passou nos 

últimos anos, e em face do cresci-

mento rígido de diversas despesas 

correntes, especialmente de transfe-

rências, como proporção do PIB.

Nesse contexto, a ideia de amar-

rar, na mesma peça legislativa e na 

mesma iniciativa política de início 

de mandato, a transformação da 

regra do teto em um dispositivo 

menos extremo e mais factível, que 

se torne o cerne da política fiscal, 

de um lado, e o avanço em diversas 

frentes da contenção concreta do 

gasto – Previdência, abono salarial, 

teto salarial do funcionalismo etc. 

–, do outro, pode ser uma estratégia 

adequada para o vencedor das elei-

ções presidenciais deste ano. Na si-

tuação extremamente difícil em que 

o Brasil se encontra, é uma sugestão 

a ser considerada. 

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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Com grande velocidade a greve 
dos caminhoneiros desorganizou a 
produção e a vida das pessoas. Em 
menos de uma semana as cidades 
brasileiras viviam clima de feriado, 
com longas filas nos poucos postos 
de gasolina com combustíveis, en-
quanto diversas atividades produti-
vas estavam paradas. Produtores de 
leite não conseguiram escoar a pro-
dução e granjeiros viram frangos e 
porcos morrerem por falta de ração. 
Somente para ficarmos nos setores 
com maior impacto midiático.

Já abordei neste espaço que a 
depressão da economia brasileira – 
a perda entre 2014 e 2016 de 9% 
de PIB per capita – resultou do es-
gotamento de duas agendas da for-
mulação das políticas públicas, que 
são independentes, mas interagem 
e se reforçaram.

A primeira agenda é a que cha-
mei no longínquo 2006 de “con-
trato social da redemocratização”. 
Trata-se do desejo da sociedade, ex-
presso pelo Congresso Constituinte 
de 1988 e consubstanciado no tex-
to constitucional, de construir no 

Brasil um Estado de bem-estar so-
cial de padrão europeu continental. 
Essa escolha social, além de ter sido 
impressa na Constituição, tem sido 
referendada em todos os pleitos 
eleitorais desde então e, consequen-
temente, reforçada nas legislações 
que se seguiram à Carta Magna. O 
contrato social da redemocratiza-
ção explica a forte elevação do gas-
to público e, em consequência, da 
carga tributária.

A segunda agenda da formulação 
das políticas públicas que explica 
nossa crise foi o forte intervencio-
nismo. Um conjunto de medidas 
que posteriormente foi chamado 
de nova matriz econômica (NME), 
adotado a partir de 2006, que ti-
nha como objetivo acelerar o cres-
cimento econômico a partir de uma 
maior intervenção do poder públi-
co nos mercados.

A crise que desaguou na greve 
dos caminhoneiros é um sintoma do 
esgotamento dessas duas dinâmicas. 
Um dos elementos importantes da 
NME foi a política de crédito ba-
rato para estimular a demanda por 

bens industrializados. Logo após a 
crise de 2009, os formuladores de 
política econômica passaram a in-
centivar a compra de caminhões 
com empréstimos subsidiados do 
BNDES. Era o Programa de Susten-
tação do Investimento (PSI), em que 
os juros cobrados por alguns anos 
rodaram abaixo da inflação. Acha-

Greve dos caminhoneiros: erros 
da nova matriz e esgotamento 
do contrato social

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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va-se que seria política contracíclica 
eficaz para ajudar a economia a sair 
da crise iniciada em 2008.

O programa de crédito mui-
to barato persistiu até o primeiro 
mandato da presidente Dilma. De 
2009 até hoje, a frota de caminhões 
aumentou 40%. A economia, no 
mesmo período, cresceu 11%. Não 
havia necessidade de tanto cami-
nhão. Evidentemente, o excesso de 
oferta de caminhões pressiona o 
frete para baixo.

A situação é especialmente difí-
cil para o motorista autônomo. Os 
grandes operadores expandiram 
muito a oferta e podem contratar 
outros motoristas. Mesmo porque 
o mercado de trabalho muito fraco, 
com elevado desemprego, facilita 
a vida dos grandes operadores. A 
movimentação de veículos pesados 
nas estradas pedagiadas encontra-
se quase 12% abaixo do pico de 
fevereiro de 2014.

Entretanto, além do crédito farto 
e barato para a aquisição de cami-
nhões, o contrato social da redemo-
cratização pressionou muito o setor. 
Nos últimos 30 anos, a carga tribu-
tária subiu quase 15 pontos percen-
tuais do PIB. O equilíbrio político 
da redemocratização não elevou 
muito as bases tributárias ligadas à 
renda. O contrato social brasileiro 
foi financiado por meio de impostos 
indiretos. Com destaque, elevou-se 
fortemente a tributação sobre al-
guns serviços de utilidade pública 
com baixo custo administrativo 
para arrecadar, e cuja demanda é 
fortemente inelástica – energia elé-
trica, telecomunicações e combustí-
veis líquidos.

Recentemente o problema foi 
agravado com a crise financeira 

dos estados, cuja base de arrecada-
ção é o ICMS. A alíquota do ICMS 
para o diesel varia de 12% a 25%. 
No entanto, a lei determina que a 
alíquota tem que ser calculada por 
dentro. A parcela que irá para o go-
verno será de 12% – se considera-
mos a alíquota mínima – do valor 
total do bem e do serviço pago pelo 
consumidor, incluindo, portanto, o 
próprio imposto. A alíquota por 
fora equivalente a 12% por dentro 
é de 14%; e a equivalente a 25% 
é de 33%. Sobre esse valor incidia 

por litro de diesel R$ 0,4165 de 
Cofins e R$ 0,05 de Cide.

Naqueles estados em que se cobra 
a alíquota máxima de ICMS – 25% 
por dentro ou 33% por fora – sobre 
um litro de óleo diesel a R$ 4, quase 
R$ 2 são impostos. Os impostos fe-
derais sobre o diesel (Cofins e Cide) 
subiram de R$ 0,1065 por litro em 
dezembro de 2014 para R$ 0,2565 
em fevereiro de 2015 e R$ 0,4665 
em julho de 2017. 

O esgotamento do nosso contra-
to social também ecoa as marchas 
de junho de 2013. Assim, outra ca-
racterística do contrato social da 
redemocratização é a dificuldade da 
sociedade brasileira de prover bens 
de consumo coletivo. O foco nos 
programas de redistribuição e o for-
te crescimento do gasto previdenciá-
rio produzem tendência estrutural à 
baixa taxa de poupança, e, portan-
to, a juros reais muito elevados. Os 
juros reais muito altos encarecem a 
construção da infraestrutura física 
– logística, saneamento, mobilidade 
urbana etc. – do país. O Tesouro, já 
premido pelas transferências às fa-
mílias, tem dificuldade de financiar 
essas obras.

O resultado é que a oferta de in-
fraestrutura em geral e, principal-
mente, de infraestrutura urbana, é 
muito deficiente mesmo em com-
paração a sociedades com nível de 
renda per capita próximo ao nosso. 
Não por outro motivo, um dos slo-
gans das marchas de junho de 2013 
era “país desenvolvido é aquele em 
que o rico anda de transporte pú-
blico e não aquele em que o pobre 
anda de carro”.

Além do endividamento público 
descontrolado, há, portanto, sinais 
claros de esgotamento de nosso 
contrato social. Para complicar a 
situação, boa parcela da população 
acredita que a corrupção explica as 
dificuldades orçamentárias. Infe-
lizmente não é verdade. Não está 
claro que veremos surgir este ano 
lideranças que discutam com a so-
ciedade esse estado de coisas e con-
sigam construir consensos e achar 
saídas para a crise econômica e 
política que paralisa o desenvolvi-
mento do país. 

A oferta de  

infraestrutura em geral 

é muito deficiente 

mesmo em comparação a 

sociedades com nível de 

renda per capita  

próximo ao nosso
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Conjuntura Econômica — Como os 

argentinos têm reagido a essa nova 

ida do país ao FMI?

Inicialmente, a população tomou 

a notícia com surpresa. Claro que 

sempre haverá um grupo de pes soas 

com uma visão ideológica contra o 

FMI, não importa por quais moti-

vos. Mas acho que, à medida que o 

tempo passe e de alguma forma a 

situação financeira vá melhorando, 

muitos passarão a ver que foi uma 

boa decisão, que a contribuição do 

Fundo nos levará a bons resultados 

em termos de reduzir a volatilidade 

financeira. O Fundo alivia a situ-

ação de financiamento e faz com 

que a resposta possa ser um pouco 

menos drástica.

A mudança do cenário externo observada nos últimos meses não perdoou a elevada 

exposição da Argentina ao dólar – para financiar tanto seu déficit externo quanto o 

endividamento doméstico – e encaminhou o país de volta às portas do FMI. Para o eco-

nomista argentino Pablo Guidotti, que aprova a decisão do presidente Mauricio Macri, 

de buscar o Fundo, será a ocasião perfeita para o governo romper resistências políticas 

e reduzir o gradualismo do ajuste fiscal. Guidotti foi secretário de Fazenda da Argentina 

de 1996 a 1999, no governo de Carlos Menem, e tinha em sua equipe o atual ministro 

da Fazenda, Nicolás Dujovne – que ainda mantém Guidotti entre seus conselheiros in-

formais. Em conversa telefônica com a Conjuntura Econômica, Guidotti também anali-

sou a alta inflação argentina e defendeu que, sem eliminar o papel do Banco Central 

como financiador do déficit público, o país não conseguirá colocar a inflação na meta. 

“Tenho a impressão que todos no governo aprenderão com essa crise, e parte do que 

aprendam – oxalá – se traduza na política monetária”, afirma. 

Pablo Guidotti
Professor da Escola de Governo da Universidade Torquato Di Tella

Foto: Divulgação

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Há males que 
vêm para o bem”
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lugar ele tem que estar de acordo 
com as políticas do atual governo. De 
qualquer maneira, o que o governo 
anunciou é que vamos ter um cami-
nho de redução do déficit fiscal que 
é muito menos gradual do que o que 
se vinha fazendo. Em seu primeiro 
comunicado (feito em 18 de abril), o 
Fundo foi bastante diplomático, mas 
acho que o governo se deu conta que 
o mercado não continuaria apoiando 
os níveis de endividamento que esta-
vam previstos anteriormente, e ele 
próprio decidiu mudar. O FMI esta-

rá acompanhando esse programa, e 
acho que o mercado de capitais verá 
isso como algo positivo.

Na sua opinião, a redução desse 

gradualismo deveria ter começa-

do antes?

Obviamente essas são decisões que 
têm seu lado político. O governo 
sentia ter limitações políticas para 
avançar mais rapidamente, e sabia 

Há algum ponto de comparação da 

Argentina de hoje com a situação de 

2001 que justifique um sentimento 

maior de insegurança?

Não há nenhum parâmetro de com-
paração. A turbulência foi muito 
menor, e aconteceu em um contex-
to em que governo e Banco Central 
tinham reservas relativamente altas, 
portanto sabia-se que essa desvalori-
zação seria limitada, e a volatilidade 
também. Outra grande diferença em 
relação a 2001 é que hoje o sistema 
bancário apresenta boas condições e 
não está exposto ao risco cambial, 
pois as regulações feitas depois da 
crise de 2001 basicamente impedem 
que o sistema financeiro se dolarize 
de forma significativa. 

Com a ida ao FMI, entretanto, o go-

verno não conseguirá reduzir o en-

dividamento em dólar como inicial-

mente pretendia, não é?

Acho que este ano o endividamento 
ainda continuará crescendo, mas no 
programa do Fundo o governo pa-
rece ter decidido apresentar um ho-
rizonte de redução do déficit muito 
mais importante do que havia fixado 
antes da crise, consistente com uma 
redução do nível de endividamento.

Hoje uma das preocupações de ana-

listas é a de que o FMI não condicio-

ne seu apoio a uma agenda muito 

forte de ajuste, para não criar um 

problema político ao mitigar um 

problema financeiro. O senhor está 

de acordo, ou considera que é hora 

de colocar fim ao gradualismo esco-

lhido pelo governo para lidar com a 

questão fiscal? 

Acho que de nenhuma forma o Fun-
do imporá um programa. Isso é mui-
to importante, porque em primeiro 

que havia risco nesse caminho gra-
dual. Ficou claro que o mercado de 
capitais estava ficando nervoso, e as 
condições externas estavam mudan-
do. Mas o importante é que, quando 
houve a crise, o governo reagiu mui-
to rápido, de forma contundente ao 
buscar o FMI, e também mudando 
sua política fiscal. Na Argentina, há 
um ditado que diz que há males que 
vêm para o bem. Essa crise poderia 
ter acontecido mais tarde, e foi me-
lhor que tenha ocorrido agora, pois 
dá ao governo maior capacidade de 
reação. Acho que a sociedade en-
tenderá que esse é um governo que 
responde de forma coerente a suas 
políticas.

O senhor teve a oportunidade de se 

reunir com a diretora-gerente do FMI, 

Christine Lagarde, por ocasião do 

G-20 na Argentina, em fevereiro. Na-

quele momento, qual a avaliação que 

Lagarde fez sobre a situação do país?

Ela elogiou a política fiscal, porque 
reconhece que o problema da Ar-
gentina é em grande parte herdado 
do governo anterior. Percorreu pon-
tos positivos, como o pacto fiscal 
que o governo fez com os governa-
dores nas províncias. Estima-se que 
no próximo ano todas as provín-
cias argentinas estarão fiscalmente 
equilibradas. E todos concordaram 
que o caminho das contas fiscais 
do governo federal estava sujeito a 
riscos, que havia vulnerabilidades a 
combater. O que aconteceu foi bas-
tante surpreendente, mas sabíamos 
que poderia acontecer. Acho que foi 
bom que ela tenha podido visitar a 
Argentina recentemente, pois per-
mite ter um melhor marco de enten-
dimento de como o governo reagiu 
frente ao que sucedeu.

Até agora, o governo 

concentrou o combate 

ao déficit na redução de 

subsídios às tarifas de 

serviços públicos, que 

representavam 4%  

do PIB
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Tal como o Brasil, o governo argen-

tino conta com alta rigidez orça-

mentária. Como avalia que o gover-

no poderá cortar gastos?

Na estrutura do gasto público ar-
gentino, cerca de 70% a 75% são 
inflexíveis – principalmente pensões 
e gastos com salários. Então, em ge-
ral, os ajustes fiscais recaem sobre 
essa fatia de 25% a 30% que são 
mais flexíveis, e em geral estão rela-
cionados a políticas sociais e inves-
timento. Acho que parte dos moti-
vos que fizeram com que o governo 
buscasse um ajuste gradual era para 
manter um nível relativamente alto 
de investimento em infraestrutura 
e não reduzir desembolsos em pro-
gramas sociais. 

Até agora, o governo concentrou 
o combate ao déficit na redução de 
subsídios às tarifas de serviços públi-
cos, que mais ou menos representa-
vam 4% do PIB, pois as tarifas fi-
caram congeladas por muito tempo. 
Essa redução ainda trará resultado 
em 2018, mas em 2019 será preciso 
encontrar outras áreas em que avan-
çar na redução de gastos. O chama-
do feito pelo presidente é de que a 
discussão de como reduzir o déficit 
seja feita no contexto da lei orça-
mentária de 2019, para um acordo 
entre governo e partidos da oposi-
ção para encontrar formas de cortar 
despesas que não sejam investimento 
em infraestrutura. Novamente será 
uma discussão muito difícil no nível 
político, mas de qualquer forma o 
Congresso é o âmbito correto e na-
tural para se fazer isso.

Qual o impacto que as outras re-

formas realizadas no final do ano 

passado – previdenciária, tributária 

e da lei de responsabilidade fiscal – 

poderão exercer no equilíbrio das 

contas públicas?

Foram três leis importantes, conside-
rando especialmente que o governo 
tem minoria no Congresso. É bom 
ressaltar isso, pois quando se fala em 
gradualismo, não significa não fazer 
nada. E a tarefa do governo, muito 
difícil, é de baixar o déficit ao mesmo 
tempo em que reduz a pressão tribu-
tária. No caso da reforma tributária, 
fundamentalmente se focou numa re-
dução importante do imposto sobre as 
empresas, de forma gradual (redução 

de 35% para 25% em um prazo de 
cinco anos). Também se reduziu a co-
brança de imposto sobre a folha, pois 
o custo trabalhista na Argentina é alto. 
Parte dessa perda de arrecadação será 
compensada pela tributação de renda 
financeira de pessoas físicas (de 15% 
para aplicações e bônus em dólares 
e 5% para investimentos em pesos). 
Também foram mudados alguns im-
postos a bens de consumo, e com isso 

se financia parte da redução da carga 
às empresas. É algo consistente, já que 
nos últimos 15 anos se duplicou o gas-
to público e a pressão impositiva. 

A lei de responsabilidade fiscal 
(que proíbe o crescimento real de 
despesas primárias de províncias e 
federal) é importante, e a reforma da 
previdência vem contribuir para es-
tabilizar o gasto nessa pasta, ao cor-
rigir a fórmula de reajuste. Ou seja, 
não se reduziu o valor, mas evitou-se 
que estas crescessem de forma incon-
sistente com as contas fiscais para o 
futuro. Fora isso, a parte da segurida-
de social não sofrerá mudança. Não 
vejo como se possa gerar melhorias 
fiscais adicionais a partir daí. 

O governo do presidente Mauricio 

Macri não tem conseguido cumprir 

a meta de inflação e, para este ano, 

mesmo tendo revisado de 10% para 

15%, tampouco se espera que cum-

pra. Por que o governo é vencido 

pelos preços?

Acho que o governo tem sido dema-
siado otimista nas metas de inflação, 
especialmente porque iniciou um 
marco de política monetária com 
tipo de câmbio flexível. Acho que o 
governo subestimou a dificuldade de 
baixar a inflação especialmente num 
contexto em que o Estado, ao elimi-
nar os subsídios sobre os serviços 
públicos, estava gerando aumentos 
importantes numa série de preços 
que são chave tanto para a produção 
quanto para o consumo. Com isso, 
as metas de inflação fixadas pelo 
governo ficaram longe do cumpri-
mento, e isso gerou certa perda de 
credibilidade na política monetária. 
Acho que parte do que vai acontecer 
agora, que para mim é uma boa no-
tícia, é que o governo também vai re-

Ainda não é possível 

afirmar quanto a taxa  

de juros poderá 

influenciar a atividade 

econômica este ano, mas 

considero que não  

haverá recessão
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muito fraco de política monetária, e 
isso gerou a sensação de que o BC 
não estava conseguindo controlar 
efetivamente o processo inflacioná-
rio. Tenho a impressão que todos no 
governo aprenderão com essa crise, 
e parte do que aprendam – oxalá 
– se traduza na política monetária, 
de não somente acabar com a emis-
são monetária para financiar déficit 
como também do governo eliminar 
a dívida de curto prazo do BC e a 
substitua com títulos públicos que 
sejam parte do manejo integral da 

dívida pública administrada pelo 
Ministério de Finanças.

Já existem discussões do governo 

encaminhadas nesse sentido? 

Até este momento o governo não 
anunciou nada a respeito. Mas não 
sou o único que está falando sobre 
o assunto, e não me surpreenderia 
que essa discussão também aconte-
cesse no contexto do memorando de 

visar o marco de política monetária, 
sendo mais realista com os objetivos 
quanto à inflação. Isso eventualmen-
te irá gerar mais credibilidade ao BC 
e garantir um caminho mais crível de 
redução da inflação.

Qual a parte do Banco Central nessa 

dificuldade em cumprir a meta?

Acho que parte dos problemas rela-
cionados ao marco de política mo-
netária se relaciona com o fato de 
o Estado não ter eliminado todo o 
financiamento monetário do déficit 
do setor público. 

A Lebac (letra do BC argentino) 
é um instrumento criado em 2002, 
quando a Argentina estava no FMI. 
Isso permitiu que o BC intervisse sem 
envolver a dívida que estava em de-
fault. Essa emissão monetária para 
financiar o déficit foi enorme no go-
verno anterior ao de Macri. Este go-
verno foi reduzindo, mas não o elimi-
nou. E durante 2016 e 2017, voltou 
a aumentar rapidamente; hoje o esto-
que dessa dívida representa 12% do 
PIB. O que aconteceu foi que, quan-
do se voltou a acessar o mercado in-
ternacional, os dólares trazidos para 
emissão de dívida eram vendidos ao 
BC, que expandia a quantidade de 
dinheiro. Frente a isso, o BC emitia 
dívida de curto prazo (Lebacs), para 
esterilizar a emissão monetária. Isso 
gerou um aumento muito rápido no 
estoque dessa dívida de curto prazo, 
e foi parte do que desestabilizou as 
expectativas. 

Por outro lado, o BC acreditou 
que usando as taxas de juros como 
único instrumento seria suficien-
te para produzir a desinflação, ou 
convergência da inflação à meta. 
Isso não aconteceu, pois a taxa de 
juros na verdade é um instrumento 

entendimento que a Argentina assine 
com o FMI.

Em maio, alguns analistas já aponta-

vam a possibilidade de que a Argen-

tina fechasse o ano com crescimento 

negativo, efeito da alta da taxa de 

juros básica. Qual sua opinião? 

Ainda não é possível afirmar quanto 
a taxa de juros poderá influenciar na 
atividade econômica este ano. O PIB 
estava crescendo a um bom ritmo. 
Concordo que haverá um impacto 
sobre o crescimento, mas considero 
que o PIB ainda será positivo, que 
não haverá recessão.

O choque final dessa situação que 
se deu recentemente sobre a atividade 
econômica vai depender de quanto 
ela dure. É certo que o nível da taxa 
de juros atuais do BC é muito alto 
e precisa cair. Mas acho que ainda 
vai passar um tempo antes que o BC 
a reduza, pois é preciso se assegurar 
de que a situação esteja estabilizada. 
Fundamentalmente, o que temos que 
pensar hoje é que para reduzir a taxa 
de juros básica o BC tem que ter a 
negociação com o Fundo definida, e 
com o anúncio deste sobre a aprova-
ção e o valor do programa. Acho que 
quando as mudanças de política e o 
acordo com o FMI forem anunciados 
e assinados, a situação irá melhorar 
mais rapidamente, e nesse momento 
será possível que vejamos uma redu-
ção da taxa de juros do BC.

Quais instrumentos apoiariam a 

taxa de juros nesse esforço de re-

equilíbrio?

Acho que em um caso como o argen-
tino, que tem suas complexidades, o 
BC tem que usar uma série de instru-
mentos, não apenas a taxa de juros. 
Entre eles, controlar a taxa de cres-

Em um caso como o 

argentino o BC tem que 

usar uma série  

de instrumentos.  

Entre eles, interferir  

no mercado  

de câmbio
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cimento dos agregados monetários, e 
interferir no mercado de câmbio. Tem 
que ter um marco de política um pou-
co mais flexível, e acho que as metas 
de inflação neste momento realmen-
te não ajudam a política monetária. 
Acho que essas metas são objetivos 
perfeitamente razoáveis uma vez que 
a inflação haja convergido a níveis 
baixos, quando já exista confiança 
por parte do mercado e das pessoas 
de que a inflação vai se manter em 
níveis baixos. Até chegar nesse mo-
mento, entretanto, o BC tem que usar 
instrumentos mais amplos.

Como a intenção de reeleição de 

Macri em 2019 poderá influenciar a 

estratégia do governo para escapar 

da crise este ano?

Para mim, a situação que se apresen-
tou mostrou que o presidente está 
disposto a assumir custos políticos 
para a esse tipo de desafio. Tenho a 
sensação de que se entramos agora 
numa etapa de superar a crise, e acho 
que o governo de Macri se manterá 
com alta probabilidade de ganhar 
uma eleição em 2019.

Considera a possibilidade de piora 

no cenário externo e um novo im-

pacto nesse caminho de recupera-

ção argentina? 

O aumento de taxa de juros nos 
Estados Unidos, ainda que mais ou 
menos se conheça o ritmo, deverá 
colocar mais pressão nas economias 
emergentes. O problema argentino 
foi de estar altamente exposto, por 
pedir um financiamento muito gran-
de ao mercado de capitais. Mas acho 
que o cenário externo sem dúvida no 
futuro será mais desafiador não so-
mente para a Argentina como para 
as economias emergentes em geral.

De que forma uma revisão para bai-

xo do crescimento brasileiro pode 

comprometer a atividade argentina 

em 2018? 

A economia brasileira é muito im-
portante para a Argentina, e é im-
portante que ambos os países possam 
resolver seus problemas de forma 
conjunta. Em particular este ano, em 
que a Argentina teve uma forte seca 
que afetou negativamente o produ-
to pelo lado agrícola, é essencial que 
o Brasil continue se recuperando, 
porque grande parte da indústria 

argentina está muito dependente da 
economia brasileira. É muito impor-
tante que não haja acidentes em ne-
nhum dos dois lados. 

O Brasil tem uma situação fiscal 
pior do que a Argentina, pois tem 
um endividamento mais alto, déficit 
também. Mas o Brasil é uma econo-
mia grande, e isso tem suavizado a 
contenção de risco. Conta com re-
servas internacionais importantes, 
instrumentos para manejar a rota-

tividade financeira e tem reduzido 
muito o endividamento com o exte-
rior. Mas, como disse, num cenário 
em que as taxas de juros aumentam, 
há vários países na América Latina 
que nos últimos anos têm tido uma 
situação fiscal que piorou e também 
vão ter que responder com maior 
ajuste fiscal do que tinham previsto. 

Hoje o Brasil vive um impasse en-

tre a rigidez orçamentária e o risco 

de não cumprir as regras fiscais. O 

senhor – que em 2001/02 chegou 

a redigir uma proposta de lei fiscal 

em coautoria com o atual ministro 

da Fazenda, Nicolás Dujovne – con-

sidera que em situações como essa é 

preciso revisar as regras, para permi-

tir uma saída mais flexível da crise?

É bom ter regras fiscais. Muito se 
discute sobre isso, como foi feito no 
Chile, que tem um marco legislativo 
para manter o equilíbrio e gerar certa 
flexibilidade de ação. Em economias 
emergentes, a principal diferença em 
relação às economias avançadas é 
que no nosso caso não temos apenas 
que atuar contraciclicamente, mas 
fazê-lo de forma a não comprometer 
a nota de risco do país no mercado 
de capitais. Lamentavelmente, a li-
berdade de ação de nossos governos 
é mais limitada. Mas, tanto no caso 
da Argentina quanto no do Brasil, a 
situação fiscal hoje está bem longe 
da desejável. Hoje o problema não 
é tanto o da regra, mas de impor-se 
para conseguir chegar a um equilí-
brio. Na Argentina, o déficit cresceu 
muito durante o governo anterior; 
no Brasil, ainda houve a forte reces-
são, que piorou os cenários de défi-
cit e dívida. Hoje, a regra maior para 
ambos os países é reduzi-las o mais 
rápido possível.  

Tanto no caso da Argentina 

quanto no do Brasil, a 

situação fiscal hoje está 

bem longe da desejável; 

o problema não é tanto 

da regra, mas de impor-se 

chegar a um equilíbrio.
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As políticas neopopulistas adotadas 
por vários países da América Latina 
têm em comum a indisciplina macroe-
conômica, com o descontrole da infla-
ção e do déficit público, artificialismo 
na taxa de juros e na taxa de câmbio, 
e aumento do salário real, no curto 
prazo, com subsídios de vários bens e 
serviços públicos. Neste regime, o país 
gasta mais do que pode e se endivida 
externamente, com déficit na conta-
corrente do balanço de pagamentos.

O presidente Macri da Argentina 
quando foi eleito recebeu um país em 
crise, inclusive com a manipulação 
dos dados pelo instituto de estatísti-
ca do governo, que não retratava os 
fatos que ocorriam. Isto é, o termô-
metro para medir a febre (a inflação, 
por exemplo) estava adulterado. 
Sua primeira medida foi intervir no 
instituto de estatística para eliminar 
a desonestidade do governo da ex-
presidente Cristina Kichner.

Macri, logo de saída, teve que de-
finir uma estratégia para enfrentar a 
inflação e a crise fiscal. Ele optou por 
uma estratégia gradualista para as po-
líticas monetária e fiscal. Por que ele 
descartou o tratamento de choque? O 
tratamento de choque produziria uma 
recessão que duraria no mínimo dois 
anos e afetaria os resultados da eleição 
legislativa do ano passado, com a volta 
dos neopopulistas no controle do Po-

O regime de inflação 
crônica da Argentina

Fernando de Holanda Barbosa

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

der Legislativo. Na estratégia gradua-
lista ele teria chance de ganhar as elei-
ções legislativas e implementar, então, 
as reformas necessárias para corrigir os 
desmandos do governo neopopulista.

A estratégia gradualista na política 
monetária consistiria em trazer uma 
inflação de um patamar de mais de 
20% ao ano para uma taxa anual de 
um dígito. Uma estratégia ambicio-
sa que teria de ser aplaudida de pé se 
desse certo. A Argentina herdada por 
Macri da Cristina tem um regime de 
inflação crônica. Neste regime o Ban-
co Central financia o déficit público de 
modo permanente, e o governo teria 
que reduzir gradualmente a parte do 
déficit público financiada por moeda.

Aqui cabe um pouco de falsa mo-
déstia porque dediquei boa parte da 
minha vida acadêmica estudando, com 
meus coautores, este regime de política 
monetária (os artigos estão reunidos 
no livro Exploring the mechanics of 
chronic inflation and hyperinflation, 
publicado no ano passado pela editora 
Springer). O regime de inflação crôni-
ca, uma praga que assolou tantos países 
da América Latina, tem uma dinâmica 
bastante complexa. Um choque que 
aumente o déficit público a ser finan-
ciado por moeda pode produzir insta-
bilidade na dinâmica da inflação. Ade-
mais, no regime de inflação crônica, a 
inflação passada influencia a inflação 

presente, com um componente de inér-
cia, de difícil redução pela política mo-
netária convencional. Na experiência 
brasileira do PAEG, de 1964-1967, o 
componente inercial foi reduzido com 
uma lei que reajustava os salários, com 
uma média da inflação passada e da 
inflação prevista.

Na Argentina uma parte da dívi-
da pública depende da taxa de câm-
bio. Um choque que aumente a taxa 
de câmbio aumenta o déficit público. 
Este aumento tem que ser financiado 
com aumento da dívida pública ou 
com aumento da emissão de moeda. 
O presidente Macri ao solicitar no mês 
de maio de 2018 auxílio do FMI está 
sinalizando que prefere o aumento da 
dívida pública. Todavia, este choque 
mostra o fracasso da estratégia gradual 
das políticas monetária e fiscal. 

O regime de inflação crônica é 
sempre doente, e pode até durar bas-
tante tempo como ocorreu no Brasil 
de 1967 até o início da década de 80 
quando terminou em hiperinflação. 
O melhor remédio para este regime é 
um tratamento de choque que elimine 
o déficit público financiado por moe-
da. Para que o custo social desta po-
lítica não recaia sobre os mais pobres 
o ajuste fiscal deveria contemplar au-
mento dos investimentos públicos na 
infraestrutura que beneficie as classes 
menos privilegiadas. 
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Na última segunda-feira de maio, 
o presidente argentino Mauricio 
Macri surgiu em rede nacional de 
televisão. Era véspera da votação 
no Senado do projeto de lei que 
determinava a volta das tarifas 
de água, luz e gás aos valores de 
novembro de 2017, além de uma 
mudança na fórmula de reajuste, 
que acompanharia a evolução dos 
salários. Macri apelou à popula-
ção, e principalmente à oposição, 
para que refutassem a volta da 
política de subsídios aos serviços 
públicos cuja reversão foi um de 
seus trunfos fiscais de início de 
mandato. À população, pediu que 

O labirinto de Macri
À espera do acordo com o FMI, economia argentina desacelera, 

oposição pressiona e embola o cenário do ajuste 

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

buscasse a redução de sua conta a 
partir de um consumo racional e 
eficiente. Aos senadores, um pe-
ronismo “responsável e confiável, 
que não se deixasse conduzir pelas 
loucuras” impulsionadas pela ex-
presidente Cristina Kirchner, o que 
acabou por inflamar ainda mais os 
ânimos no Congresso. 

O vídeo pareceu selar o fim da 
esperança sobre o gradualismo que 
marcou o ajuste macroeconômico 
de Macri desde o início de seu man-
dato. Do ponto de vista político, a 
estratégia gradualista buscava con-
quistar apoio do Congresso dentro 
de uma difícil dinâmica de negociar 

maiorias em um sistema com elei-
ções legislativas a cada dois anos. 
Do ponto de vista econômico, era 
a forma de evitar uma dinâmica 
contracionista que comprometes-
se a atividade e a manutenção de 
programas sociais. Dois anos e cin-
co meses depois de sua posse, en-
tretanto, o resultado é um cenário 
de forte enfrentamento político e 
uma crise cambial que levou a taxa 
básica de juros a 40% ao ano, um 
aumento na relação dívida pública/
PIB para 65,5% – contra 59,3% no 
início do ano e 37,6% no início do 
governo – e a volta do país às por-
tas do FMI. 
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ma de Desenvolvimento Econômi-
co do Centro de Implementação de 
Políticas Públicas para a Igualdade 
e o Crescimento (Cippec).

Erros de cálculo
Mesmo se equilibrando num tênue 
fio sobre uma alta dependência 
de moeda estrangeira, provocada 
tanto pelo endividamento externo 

A tentativa de Macri de evitar o 
desgaste político de um veto à lei 
das tarifas públicas, ocorrido dias 
depois, faz sentido. Representa um 
desconto na conta – de montante 
ainda desconhecido – que o gover-
no terá que pagar por envolver o 
Fundo, persona non grata para os 
argentinos principalmente depois 
da crise de 2001, na contenção de 
seu desequilíbrio fiscal. Para alguns 
analistas, essa busca pelo FMI foi 
considerada mais uma forma de ti-
rar de Macri a responsabilidade de 
uma mudança na rota de ajustes do 
que uma necessidade financeira ir-
remediável. “Pareceu mais um mo-
vimento de economia política, dado 
que o choque naquele momento não 
justificava ir tão rápido para o Fun-
do”, diz Livio Ribeiro, pesquisador 
da Economia Aplicada da FGV 
IBRE. “Mas acho que o presiden-
te não contava com a compreensão 
da diretora do FMI ao declarar que 
as metas seriam definidas de forma 
conjunta, colocando o governo no-
vamente dentro do jogo. Para ele, 
seria muito melhor que a pancada 
viesse somente de cima”, diz. 

Na expectativa do que sairá des-
sa negociação, agora o país vive a 
complexa situação de intensificar 
as medidas de contenção de gastos 
em um cenário de moeda mais fra-
ca, inflação mais alta e menos cres-
cimento. “Na verdade, o grosso do 
ajuste que poderia ser ‘indolor’ já 
foi feito, com o aumento das tari-
fas de serviços públicos aos setores 
relativamente mais ricos da nossa 
sociedade. Agora, a única forma 
de ajustar sem dor é através do 
crescimento econômico, e não está 
claro como se vai chegar a ele”, diz 
Martín Rapetti, diretor do Progra-

quanto interno – sendo este último 
agravado pela incapacidade de se 
financiar em moeda doméstica –, 
Macri ainda apostava em chegar a 
2019 sem crise, na opinião de Ri-
beiro. “Não fosse a mudança do 
cenário externo, certamente não es-
taríamos tendo esta conversa”, diz. 
“A aposta do presidente argentino 
era de reverter o cenário econômico 
quando desse, não necessariamen-

Fontes: Mecon e Bloomberg.
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te no primeiro mandato. Ajustar o 
fiscal na medida do possível, asso-
ciando esses avanços a uma política 
monetária de redução da inflação 
que permitisse um crescimento de 
forma mais orgânica.” No caso 
argentino, entretanto, essa aposta 
resistiria tanto quanto a disposição 
do mundo em financiá-lo. E os ven-
tos mudaram. 

Victoria Giarrizzo, economis-
ta pesquisadora da Universidade 
de Buenos Aires (UBA), considera 
que o principal erro nos cálculos 
do presidente foi acreditar que a 
mudança de governo por si só po-
deria atrair investimento direto 
suficiente para vitaminar a ativi-
dade. “Ele considerou que, por ser 
mais de direita e respeitar o mer-
cado, choveria investimento. Mas 
os investidores começaram a per-
ceber que, se o governo anterior se 
financiava emitindo dinheiro, este 
se financiava emitindo dívida. E 
estava difícil reduzir o déficit fis-
cal, com o qual a capacidade de 
repago dessa dívida ficava cada 

vez mais comprometida”, descre-
ve. Victoria também cita o au-
mento da percepção de risco com 
a expansão da emissão de papéis 
do Banco Central, as Lebacs, de 
curto prazo, que hoje superam os 
pesos em circulação no país. “Isso 
alimentou o jogo especulativo, e se 
o que se ganha com Lebacs é mais 

do que na economia real, por que 
fazer investimento produtivo?”, 
diz, ressaltando a ginástica recente 
feita para se renovar esses títulos. 
“Foi preciso colocar uma taxa de 
40% para antecipar vencimentos 
e fazer com que um montante de 
Lebacs não fossem convertidas em 
dólares. Deteve-se a corrida cam-
bial, mas prejudicou-se a economia 
real.” Para ilustrar o efeito tóxico 
dessa prática, Ribeiro compara o 
impacto das Lebacs à conta movi-
mento do Banco do Brasil, extinta 
em 1986, que permitia ao banco 
estatal emitir moeda para cumprir 
os objetivos de política econômica 
do governo central. “É como ter 
dois orçamentos ao mesmo tempo, 
o que pode gerar uma conta explo-
siva. No caso da Argentina, que é 
uma sociedade que migra muito 
rápido para as soluções fáceis, o 
que se pode esperar é que resulte 
em um ajuste inflacionário.”

A reação da oposição com a pro-
posta da lei para controlar preços 
de serviços públicos, na opinião 
dos economistas, também é reflexo 
de erros de cálculo na estratégia de 
Macri. “No início do governo, acho 
que não ficou claro para o argentino 
médio que essa reforma significava 
triplicar a tarifa pública, mesmo 
que sua renda não subisse tanto. Os 
questionamentos passaram a surgir, 
e ele foi perdendo apoio”, descreve 
Ribeiro. Para Victoria, essa revisão 
das tarifas deveria ter sido feita de 
forma muito mais seletiva. “A elimi-
nação de subsídios lhe garantiu uma 
redução significativa de gasto públi-
co, em torno de 6 bilhões de pesos, 
mas gerou descontentamento em 
vários segmentos, principalmente 
das indústrias eletrointensivas”, diz. 

Inflação alta prejudica crescimento
PIB vs. inflação (YoY)

Fontes: Bloomberg.
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“Se o que se ganha  

em Lebacs é mais do  

que na economia 

real, por que fazer 

investimento produtivo 

na Argentina?”   

Victoria Giarrizzo – UBA
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lembra que o custo dessa estratégia 
é gerar uma inflação maior do que 
a que o governo pretendia. Mas, 
sem priorizar a correção de preços 
relativos, diz, o risco é voltar a um 
caminho de muita vulnerabilidade 
frente a mudanças no contexto ex-

“O governo deverá fazer 

todo o possível para 

preservar esse novo nível 

de preços relativos, para 

limitar a expansão do 

déficit externo”   

Martín Rapetti – Cippec

Para a pesquisadora, a preocupação 
monetária e fiscal fez com que o go-
verno subestimasse o setor produti-
vo, o que hoje torna o ajuste mais 
difícil. “O setor produtivo está desa-
tendido. As reformas mais recentes 
trouxeram alguns benefícios do lado 
tributário, mas ainda são insuficien-
tes. Nas províncias e municípios a 
pressão fiscal não se reduziu como 
o prometido. Ainda falta ao governo 
encontrar uma fórmula de estimular 
a atividade”, afirma. 

Efeito FMI
A economista argentina ressalta que, 
mesmo sem saber quais condições o 
FMI irá impor para garantir os US$ 
30 bilhões pedidos pelo governo ar-
gentino, hoje é difícil identificar que 
caminhos seriam possíveis para ope-
rar um ajuste fiscal. “Podem-se fa-
zer ajustes pontuais, focalizados em 
alguns setores, mas nada de grande 
monta. Hoje não temos capacidade 
de crescer e aumentar a arrecadação, 
e o que nos resta é emitir dívida ou 
reduzir o gasto”, diz. “Mas dívidas 
geram corridas cambiais, porque os 
investidores já não querem empres-
tar à Argentina; e redução de gastos 
alimenta recessão, pois já não há 
tanta margem.” 

Para Rapetti, do Cippec, o mais 
importante no curto prazo é sus-
tentar esse novo nível de preços 
relativos formado depois da recen-
te desvalorização do peso. “O go-
verno deverá fazer todo o possível 
para preservá-lo, para limitar a ex-
pansão do déficit externo. Obvia-
mente, fazer isso significa não dei-
xar que o câmbio nominal caminhe 
atrás dos preços, como aconteceu 
no passado recente”, diz. Rapetti 

terno. Rapetti compartilha do oti-
mismo de Pablo Guidotti (pág. 12) 
sobre o papel do FMI nesse pro-
cesso. “Acho que foi uma decisão 
inteligente frente à recente saída de 
fluxos de capitais e à elevada ne-
cessidade de financiamento exter-
no”, afirma. Vale notar que o país 
tem um pesado cronograma de 
vencimentos até meados de 2019, 
véspera das eleições presidenciais. 
Para o economista, contar com um 
credor estável e a taxas baixas cola-
bora para estabilizar esse cenário. 
“Ao mesmo tempo, permite coor-
denar expectativas favoráveis com 
o restante dos potenciais financia-
dores ao sinalizar que a Argentina 
contará com uma grande massa 
de recursos com independência de 
condições do mercado de capitais”, 
conclui. Resta esperar o que Chris-
tine Lagarde reserva para nossos 
vizinhos, e como será escrito esse 
novo capítulo da história do Fundo 
com a Argentina.   

Argentina não consegue impulsionar investimento 
estrangeiro direto

Argentina Colômbia
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A economia das quentinhas

Nelson Marconi

Professor da FGV EAESP

O quadro atual do mercado de tra-
balho vem demonstrando lenta re-
cuperação, mas a precariedade e a 
qualidade das vagas criadas deixam 
a desejar. Essa característica já vem 
prevalecendo há algum tempo, e não 
parece que a reforma trabalhista será 
o instrumento que alterará esse qua-
dro. Temos três problemas sérios que 
travam uma retomada consistente do 
emprego: a curto prazo a retomada 
do crescimento; a médio prazo a me-
lhoria da nossa estrutura produtiva e 
a longo prazo uma política educacio-
nal que estimule os jovens a voltarem 
para a escola.

Os dados da Pnad Contínua do 
IBGE nos auxiliarão nessa análise. 
Ainda que o número de ocupados te-
nha caído pouco desde que a crise se 
tornou clara (-1,5% entre 2014 e o 
primeiro trimestre de 2018, dado mais 
recente), o número de pessoas que 
tentaram e não obtiveram emprego 
(classificados como desocupados) se 
elevou substancialmente, praticamente 
dobrando (103% na mesma base de 
comparação). O contingente daqueles 
que desistiram de procurar emprego (o 
chamado desalento) também aumen-
tou; em 2014, eles correspondiam a 
2,4% da população considerada fora 
da força de trabalho, e no primeiro tri-

mestre de 2018 atingiram 7,1% desse 
contingente. Esse é um dos efeitos dele-
térios da recessão; as pessoas desistem 
de procurar emprego e qualificar-se. 
Sair desse cenário requer necessaria-
mente o retorno e a manutenção do 
crescimento por um período razoável.

Mas, numa crise da magnitude 
que vivemos, é possível até argu-
mentar que o nível de ocupação so-
freu uma queda proporcionalmente 
pequena, como citei acima. Por que 
é possível esse comportamento? Por-
que as pessoas foram levadas a rea-
lizar atividades mais precárias, com 
vínculos também mais precários, 
para obterem alguma renda. Os da-
dos são eloquentes e conhecidos. 
Enquanto os empregos com carteira 
assinada caíram 10,1% no período 
(sempre considerando o primeiro tri-
mestre de 2018 em relação à média 
de 2014), cresceram as ocupações 
mais precárias, como sem carteira e 
conta própria. A participação desses 
dois últimos grupos na ocupação, so-
mada à dos trabalhadores familiares 
auxiliares, supera a dos empregados 
com carteira desde 2016 e essa dife-
rença vem se ampliando. Logicamen-
te a remuneração nessas ocupações 
é inferior; no caso dos sem carteira, 
corresponde atualmente a 59% da 

observada para os empregados com 
carteira e, para os conta própria, a 
76%. O número de empregadores 
também aumentou, mas a evolução é 
menor que a observada nestes grupos 
em que a ocupação é mais precária 
(pode-se argumentar que as compa-
rações entre o primeiro trimestre de 
2018 em relação à média de 2014 são 
distorcidas devido à sazonalidade do 
emprego no primeiro trimestre, mas a 
comparação entre as médias de 2014 
e 2017 mostra resultados próximos 
em todos os itens analisados. Optou-
se pelo primeiro trimestre de 2018 
por ser o dado mais recente).

Quando observamos o movimento 
setorial das ocupações, também se tor-
na evidente que a composição da força 
de trabalho se deslocou na direção das 
atividades que praticam menores re-
munerações. Setores que pagam bons 
salários, como indústria e serviços de 
informação, comunicação e atividades 
financeiras, imobiliárias, profissionais 
e administrativas perderam partici-
pação na ocupação, enquanto outros 
como alojamento e alimentação e ou-
tros serviços, que pagam menores sa-
lários, contrataram proporcionalmen-
te mais. É a economia das quentinhas; 
a solução de “última instância” das 
pessoas é a venda de alimentos porque 
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Combinação entre participação percentual na ocupação e salário relativo para cada setor

sempre haverá demanda por eles. E 
vamos à luta.

Melhorar o vínculo da ocupação, 
aumentando a participação de em-
pregados com carteira, também pas-
sa pela retomada do crescimento e, 
possivelmente em menor grau, pela 
redução dos encargos sobre a folha 
de pagamento das empresas. Esse, 
por sinal, é um item importante de 
uma reforma tributária. Mas tam-
bém requer a melhoria de nossa es-
trutura produtiva. É necessário que 
os setores que pagam melhores salá-
rios aumentem sua participação no 
emprego, o que resultará em cresci-
mento econômico consistente.

O gráfico acima mostra a relação 
entre a participação dos diversos se-
tores no emprego e o salário relativo 
praticado nos mesmos. O salário rela-
tivo é calculado dividindo-se o salário 
real médio praticado no setor pelo sa-
lário real médio geral. Salários maiores 
que um significam que aquele setor 

paga salários superiores à média geral 
e vice-versa. Os dados referem-se ao 
primeiro trimestre de 2018. Uma es-
tratégia de desenvolvimento deve pri-
vilegiar políticas que possam levar os 
setores que pagam melhores salários – 
indústria, serviços modernos, e mesmo 
saúde, educação e transportes (não há 
muita lógica em estimular o emprego 
na administração pública) a aumentar 
sua participação no emprego. Como já 
discuti em artigos anteriores, ser bem-
sucedido nessa estratégia significa uma 
combinação entre taxa de juros baixa 
e câmbio competitivo, o que requer 
um ajuste fiscal, e uma certa dose de 
política industrial, com peso menor 
nesse mix que no passado.

Por fim, no longo prazo, a força 
de trabalho precisa melhorar sua qua-
lificação para conseguir realizar as 
atividades mais sofisticadas inerentes 
a esses setores que pagam melhores 
salários. A tarefa de melhorar nossos 
índices de desempenho escolar é árdua 

e estamos melhorando em um ritmo 
aquém do esperado. Essa deve ser 
uma prioridade de uma estratégia de 
desenvolvimento. Porém, não só nos-
sos resultados em avaliações são ruins; 
a evasão, o desinteresse e o abandono 
escolar são questões gravíssimas que 
podem atrapalhar a retomada do cres-
cimento no momento em que a ausên-
cia de pessoas qualificadas para de-
sempenhar as tarefas mais sofisticadas 
se transformar em uma séria restrição 
(além, logicamente, de todos os pro-
blemas sociais decorrentes desse qua-
dro). Dados da Pnad referentes a 2017 
mostram que entre as crianças de 6 a 
10 anos de idade, somente 0,7% não 
frequentam a escola; de 11 a 14 anos, 
somente 0,9%; de 15 a 17 anos, esse 
percentual salta para 12,8% e entre 
18 a 24 anos, chega a indesejáveis 
68,3%. A escola está perdendo nossos 
jovens para outras atividades. O país 
precisa começar a reverter essa situa-
ção urgentemente. 

Fonte das informações primárias: Pnad Contínua, com cálculos do autor .
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O Brasil investe pouco e poupa me-
nos ainda. É fato sabido. A poupan-
ça nacional bruta decresceu signifi-
cativamente nos últimos anos e caiu 
para nível tão baixo quanto o verifi-
cado na década de 90. 

Em 2016, a taxa de poupança glo-
bal caiu para 13,9% do PIB. Quase 
metade da taxa média mundial, de 
24,5% do PIB, segundo o Banco 
Mundial,1  que também relaciona 137 
países e o Brasil despenca para a 111a 
posição. Muito mais atrás se compa-
rado a outras economias emergentes, 
como China e Rússia (49% e 23% do 
PIB), abaixo até da média dos países 
da América Latina (17%).

Se o Brasil poupa muito pouco, 
surpreende que o mesmo não vale 
para os brasileiros (famílias). Na 
verdade, o que derruba a taxa na-
cional são os outros setores da eco-
nomia – em particular, o governo 
com despoupança. 

As famílias poupam 6,8% do PIB 
(2014), taxa que se alterou sensivel-
mente depois da última revisão das 
Contas Nacionais.2 Um indicador 
mais representativo é comparar a 
poupança com a renda disponível 
das famílias: aquela mudança meto-
dológica elevou em mais de 40% o 

Alguns poupam muito,  
mas mal, no Brasil

índice – em 2009, quando se mediu 
pelos dois métodos, se verificou um 
salto de 6,5% para 9,2%. 

A comparação internacional é 
que dá uma melhor dimensão da in-
crível mudança ocorrida na conta-
bilidade nacional e do que significa 
a nova dimensão da poupança fa-
miliar. Ao contrastar com os dados 
da OCDE,3 se verifica que o Brasil 
se destaca em quinto lugar entre as 
famílias que mais poupam entre as 
economias mais ricas do planeta 
– com 8,8% da sua renda poupa-
da, ficamos atrás apenas da China 
(37,9%), Suíça (20,1%), Suécia 
(15,9%) e Alemanha (9,4%), ao 
lado do Chile (8,9%) – ver gráfico.

Todos os países devem adotar a 
mesma metodologia, definida pelas 
Nações Unidas (Manual Interna-
cional SNA) e apuram a poupança 
das famílias por resíduo – isto é, 
o saldo entre a renda disponível e 
o consumo final. Se o método não 
mudou, a grande mudança recente 
no cálculo da poupança das famí-
lias brasileiras, segundo técnicos 
do IBGE, foi nas fontes primárias 
de estatísticas levantadas para di-
mensionar a renda dos indivíduos. 
Se passou a tabular também dados 

José Roberto Afonso 
Economista, pesquisador do FGV IBRE 

e professor do IDP

Thiago Felipe R. Abreu
Doutorando da Uerj

extraídos das declarações do Im-
posto de Renda da Pessoa Física 
(IRPF), o que aumentou razoavel-
mente o montante dos dividendos 
recebidos pelas famílias em relação 
à base de dados anterior. Nas novas 
Contas Nacionais, aumentou pro-
porcionalmente muito mais a ren-
da do que o consumo doméstico e, 
consequentemente, disparou a taxa 
de poupança familiar, passando a 
superar a de muitos países ricos. 

Essa melhoria na captura de infor-
mações pelo IBGE sobre as famílias 
coincidiu também com mudança na 
economia e na sociedade, de modo 
que parcela crescente delas passa 
a perceber rendas provenientes de 
trabalho que não decorrem de salá-
rios, mas sim dos lucros sacados das 
firmas, que passaram a abrir para 
prestar serviços no lugar de serem 
contratadas como carteira assinada. 
A evolução e a dimensão dos rendi-
mentos isentos (que incluem tais re-
tiradas) declarados ao fisco eviden-
ciam tal tese (Afonso, 2014).4 Isto 
sem falar que os ganhos financeiros 
tendem a ser mais expressivos que 
no resto do mundo pela continuida-
de e dimensão da taxa de juros reais 
positiva paga no país. 
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A questão é se faria sentido esperar 
que a propensão a poupar desse (novo) 
capitalista (trabalhador contratado 
como firma individual) seja maior do 
que de um empregado assalariado? 

A hipótese forte é que a atual e 
maior dimensão relativa da poupança 
doméstica no Brasil do que em outros 
países seria mais uma faceta da brutal 
concentração de renda, que tradicio-
nalmente marca o país. Os próprios 
dados mais recentes do IRPF atestam 
que as faixas de maior rendimento 
concentram a renda e a riqueza decla-
rada, e que tanto maior a renda menor 
o peso relativo daquelas de origem 
tributável (como os salários). Mas tal 
fonte de declarações fiscais não trata 
de como as rendas são gastas. 

A fonte estatística mais indicada se-
ria a Pesquisa de Orçamento Familiar 

(POF), porém, esta padece de proble-
mas como não atualização (a última é 
de 2009) e subdeclaração – em particu-
lar, é de se esperar que lucros e ganhos 
de capital sejam mal reportados na 
pesquisa. É difícil avaliar em separado 
do perfil de consumo dos recebedores 
de dividendos para abatê-lo de sua ren-
da e chegar à sua poupança. 

Recorrendo às últimas POFs, o 
Banco Central5 apurou a taxa de 
poupança familiar com corte regio-
nal e confirmou a esperada concen-
tração. No agregado, apurou uma 
poupança abaixo da nova medida 
das Contas Nacionais, mas manten-
do viés de baixa: de 6,1% da renda 
disponível em 2003 caiu para 5,5% 
em 2009. Também diminuiu de 44% 
para 42% o número de famílias que 
pouparam, respectivamente. E, o 

principal, a taxa estaria clara e forte-
mente correlacionada com a renda, 
destacando que famílias com renda 
superior a seis salários mínimos pou-
param 10,7% do que ganharam en-
quanto as de renda até meio salário, 
pouparam apenas 3,9%. Quando 
publicada a POF de 2017/2018 que 
está em campo, talvez seja possível 
uma atualização. 

A questão da mensuração da de-
sigualdade explorando fontes e con-
siderando aspectos tributários só 
ganhou atenção recente no Brasil.6  
Entre outros, Medeiros et al. (2015)7  
mostram que a desigualdade de ren-
da permaneceu estável entre 2006 e 
2012, onde por mais que houvesse 
no período crescimento de renda, os 
mais ricos se apropriaram da maior 
parte desse crescimento. Castro 

Poupança das famílias em proporção da renda disponível, na OCDE e no Brasil - 2014

Fonte primária: OCDE e IBGE/CEI. Elaboração própria.
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(2004)8 apurou, tabulando as decla-
rações de IRPF, uma concentração 
em bens muito maior na renda gera-
da (que já era muito alta). Perugini et 
al. (2015)9  e Coibion et al. (2017)10  

mostram que o preço do crédito não 
só é maior, como o acesso ao crédi-
to também é mais difícil, tornando o 
endividamento maior em regiões de 
maior desigualdade. 

Se a concentração da renda e ri-
queza são determinantes-chave para 
a maior taxa de poupança domésti-
ca, por outro lado, também podem 
explicar a sua baixa disseminação 

e (o mais grave) a despreocupação 
com o futuro. 

A má alocação de recursos já era 
indicada pelo BCB ao examinar os 
dados da POF de 2009 e identifi-
car que uma taxa de 5,5% da renda 
poupada era o resultado da soma 
das fontes: de aquisições, prestações 
e reformas de imóveis 3,5%; de em-
préstimos e carnês 1,4%; e somente 
0,7% de aplicações financeiras. 

Uma pesquisa de opinião popu-
lar especificamente voltada para 
medir a formação de poupança 
como meio de gerar renda na ve-

lhice coloca o Brasil na lanterna 
entre os países pesquisados pelo 
Banco Mundial (2016).11  Entre os 
brasileiros que estão entre os 40% 
mais pobres, irrisórios 2,1% pou-
pam para velhice (na maioria dos 
emergentes, essa proporção é três 
a cinco vezes maior). Mais surpre-
endente, porém, é que ao contar 
os 60% mais ricos do país, apenas 
4,7% poupam para o mesmo fim 
(taxa que dobra ou triplica nos 
emergentes semelhantes).

A baixa proporção de brasilei-
ros poupando é confirmada por 

População que realiza poupança para velhice: mais ricos x mais pobres 
(% maiores de 15 anos)

Fonte primária: Banco Mundial. Elaboração própria.
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outras fontes locais. A partir dos 
dados da Pnad, por exemplo, é 
possível computar que a previdên-
cia privada possuía uma irrisória 
penetração no ano de 2014, ape-
nas 2,4% da população economi-
camente ativa, ou seja, 4,2 milhões 
de pessoas declararam ter planos 
desse regime.12

Uma razão para tanta distância 
no Brasil tende a ser a cobertura e 
o acesso ao pagamento de benefícios 
pelo regime geral de previdência so-
cial universal, fora a renda mínima 
para idosos e carentes. Cabe apontar 
que a cobertura do INSS tende a ser 
considerada grande e significativa à 
luz da renda média brasileira, que é 
muito baixa.  

O pior é que se poucas famílias 
poupam, tendem a alocar de forma 
que pouco irradia na economia. 
Isto porque a maior parte do que se 
poupa é usada para o financiamen-
to do governo. Sua despoupança, 
em 2014, era -2,8% do PIB. Deve 
ter subido mais nos anos recentes. 

O país carece de políticas públi-
cas que criem um ambiente propí-
cio à poupança doméstica de longo 
prazo. O governo deveria contri-
buir reduzindo a despoupança e a 
dívida pública. Enquanto não con-
segue, ao menos poderia adotar re-
gras tributárias que estimulassem 
a previdência privada, inclusive 
voltada ao crescente trabalho in-
dependente – em linha com o que 
se discute na Europa.13  Este é o ca-
minho mais eficiente para aumen-
tar e alongar a poupança nacional, 
desenvolver mercados de capitais 
e financeiros e viabilizar uma taxa 
de investimento compatível com 
as necessidades de crescimento de 
uma economia emergente.

Enfim, o IBGE não apenas pas-
sou a identificar rendas antes des-
conhecidas, como também elas vêm 
crescendo mais do que as demais 
rendas e, ainda, quem a recebe aca-
ba usando proporcionalmente me-
nos para consumo. Desta forma, a 
taxa agregada das famílias é rela-
tivamente alta no Brasil, sobretu-
do comparada com outros países. 
Mas a proporção de brasileiros que 
poupam para a velhice é irrisória 
em pesquisas internacionais. 

Se uma concentração da pou-
pança e da riqueza ainda mais 
acentuada do que a da renda pode 
ser a principal razão para essa sur-
preendente desproporção, distor-
ção muito maior para a macroeco-
nomia resulta da alocação dada à 
poupança doméstica – concentrada 
no curto prazo e no financiamento 
ao governo. Isso torna diminuta a 
poupança previdenciária, aquela 
voltada para o longo prazo e que 
permitiria financiar e alavancar 
projetos de investimentos e, por 
conseguinte, a economia. 

O paradoxo da poupança no 
Brasil é enorme. Ainda que poucos 
poupem muito, a imensa maioria 
dos brasileiros nada ou nunca poupa 
para velhice. Quando se poupa, se 
faz de forma improdutiva, em pra-
zos curtos e concentrado em finan-
ciar o governo, o que não impulsio-
na o desenvolvimento (até porque o 
déficit público não decorre de inves-
timentos públicos elevados, muito 
pelo contrário).                        

1Base de dados do Banco Mundial disponível 
em: https://bit.ly/2rN4z5B.

2IBGE divulgou notas metodológicas, como a 
geral em: https://goo.gl/PRH0Nx. Estatísticas 
disponíveis em: https://bit.ly/2IvrrwB.   

3OCDE divulga dados das poupanças domésticas 
em https://bit.ly/1P6ceB0. 
4Ver nosso artigo “Imposto de renda e 
distribuição de renda e riqueza: as estatísticas 
fiscais e um debate premente no Brasil” na 
primeira edição da Revista da Receita Federal, 
em dezembro de 2014. Disponível em: https://
goo.gl/sfJ3Wv. 
5Nota do BCB, “Taxa de poupança familiar: uma 
análise regional. Boletim Regional do Banco 
Central do Brasil, de janeiro de 2013”, disponível 
em: http://bit.ly/1hJ9pbI. 
6Destaque para livro Tributação e desigualdade, 
de Lukic, Afonso, Orair e Silveria, editado pela 
FGV Direito Rio – ver: https://goo.gl/45Z2VE. 
7Medeiros, M.; Souza, P. ; Castro. F. “O 
topo da distribuição de renda no Brasil : 
primeiras estimativas com dados tributários 
e comparação com pesquisas domiciliares, 
2006-2012 (“Top incomes in Brazil: first 
estimates with tax data and comparison with 
survey data, 2006-2012” (August 14, 2014). 
Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de 
Janeiro, v. 58, n. 1, 2015. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2479685.
8Castro, Fábio Avila de. Imposto de Renda de 
Pessoa Física: comparações internacionais, 
medidas de progressividade e redistribuição. 
Dissertação de mestrado – 35, 2014. Um 
roteiro ou experiência que poderia interessar 
seria o relatado por Fairfield e Jorratt. 
Universidade de Brasília, Departamento de 
Economia, Brasília, 2014. Disponível em: 
http://bit.ly/1FsZFYtDIEESE/.
9Perugini, Cristiano; Hölscher, Jens; Collie, 
Simon. “Inequality, credit and financial crises”. 
Cambridge Journal of Economics, [s.l.] , v. 40, 
n. 1, p. 227-257, 5 jan. 2015. Oxford University 
Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/cje/
beu075.
10Coibion, Olivier, et al. “Does greater 
inequality lead to more household 
borrowing? New evidence from household 
data”. N. w19850. National Bureau of 
Economic Research, 2014.
11Banco Mundial. Saving for Old Age (2016). 
Disponível em: https://data.worldbank.org/
https://bit.ly/2IYvLFm.
12Mais detalhes, ver “Estudo técnico para subsidiar 
a formulação de um plano de fomento do regime 
fechado de previdência complementar no Brasil”, 
publicado pela Abrapp, mar. 2017. Disponível em 
https://bit.ly/2B5fOfW. 
13Ver recente plano detalhado em “Pensions 
Europe position paper on the Pan-European 
Personal Pension Product (PEPP)”, jan. 2018. 
Disponível em: https://bit.ly/2GBkCIc. 
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As variáveis objeto de foco principal 
da parte dos administradores profis-
sionais de recursos tendem a modifi-
car-se quando uma economia passa 
de uma situação fiscal confortável 
a uma situação na qual o mercado 
passa a considerar a possibilidade de 
um default, seja parcial ou total, da 
dívida pública. 

Isso em geral ocorre devido a 
dificuldades, sejam de ordem polí-
tica, legal (em muitos casos, cons-
titucional) ou social, que impedem 
uma rápida redução do déficit fis-
cal quando se eleva a razão dívi-
da/PIB (ou a razão dívida/receitas 
fiscais correntes). Sem a reação 
adequada das contas fiscais, a con-
jugação de juros reais, crescimen-
to do produto e déficit primário 
pode sinalizar temporariamente 
uma trajetória insustentável para 
a dívida, fazendo surgir receios  
de inadimplência. 

Quando esse “dever de casa fis-
cal” não é adequadamente tratado, 
a economia passa a depender em 
maior escala dos humores dos pou-
padores. Em uma economia com 
câmbio flexível, metas de inflação e 
leniência fiscal, pode-se evoluir para 
uma situação limite na qual a eleva-

Risco da dívida e  
o preço do dólar

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

táveis, combustível potencial para 
a inflação. 

O gráfico 1 ilustra esse ponto para 
o Brasil. O câmbio real é posicionado 
na escala da direita e o prêmio de ris-
co (EMBI – Emerging Markets Bond  
Index – Brasil) na escala da direita.

Observa-se que as duas curvas ten-
dem a seguir oscilações congêneres. 

Se o canal de restrição aos pre-
ços via demanda agregada (decor-
rente do aumento inicial dos juros) 
não for suficiente para contraba-
lançar o repasse do câmbio para 
os preços, o resultado final do 
aumento dos juros pode se dar no 
sentido de elevar, e não de reduzir 
a inflação. 

Uma das facetas determinantes do 
prêmio de risco da dívida depende de 
como o país conduz a sua economia. 
A outra, dos poupadores, sejam resi-
dentes ou não residentes no país. 

Devido à importância da aversão 
ao risco dos poupadores externos 
nesse processo, aqueles que conse-
guem prever os seus humores po-
dem ter ganhos financeiros. Uma 
das variáveis a ser monitorada nesse 
sentido é o prêmio, por exemplo, no 
mercado americano, entre os juros 
dos títulos emitidos pelas empresas 

ção dos juros para conter a inflação 
não seja eficiente, gerando, ao con-
trário, mais inflação. 

O mecanismo pelo qual isso 
ocorre é o seguinte. Em economias 
sem maiores problemas fiscais de 
longo prazo, elevações dos juros 
tendem a reduzir o preço da divisa 
estrangeira de referência (no Bra-
sil, o dólar), em função do maior 
fluxo de capitais para o país. Um 
cenário oposto pode ocorrer quan-
do a relação dívida/PIB, a rolagem 
da dívida e o atrelamento da mes-
ma aos juros de curto prazo são 
demasiadamente elevados. 

Nesse cenário perverso, uma eleva-
ção dos juros pode implicar concomi-
tante elevação do prêmio de risco da 
dívida. Se a aversão ao risco do pou-
pador externo for mais elevada que a 
média do mercado, reduz-se o fluxo 
líquido de capitais para o país, mesmo 
após a reação dos juros de equilíbrio 
ao aumento do prêmio de default. 

Nesse caso, a reação temporá-
ria a um aumento dos juros para 
conter a inflação no contexto de 
um sistema de metas pode ser uma 
elevação, e não redução, do preço 
do dólar. Isso fomenta o preço em 
reais dos bens importáveis e expor-
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e os juros dos títulos emitidos pelo 
Tesouro. Quando esse se eleva, au-
mentam as chances de que o preço 
da divisa externa de referência nos 
países com graves dificuldades fis-
cais também se eleve. 

Novamente a título de ilustração, 
o eixo direito do gráfico 2 apresen-
ta a evolução desse prêmio externo 

(empresas sobre Tesouro) no caso 
americano; e o eixo esquerdo a evo-
lução do EMBI+ Brasil: 

Como a aversão ao risco dos 
poupadores externos se situa fora 
do controle dos formuladores de 
política econômica, é importante 
para qualquer economia adminis-
trar adequadamente a relação dívi-

da/PIB, bem como os parâmetros de 
maturidade da dívida e indexação 
aos juros de curto prazo. Isso deve 
ser feito de forma a não permitir 
que o país adentre a chamada “zona 
de crise”, na qual eventos fortuitos 
podem dar origem a correlações 
pouco usuais (e indesejadas) entre 
as variáveis econômicas. 

 Gráfico 1: EMBI + e taxa de câmbio real 
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Gráfico 2: EMBI + e spread entre BAA corporate e 10-year Treasury
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O Brasil hoje está diante de uma 

configuração de fatores que cria uma 

oportunidade singular para uma re-

forma do gás natural. Mudanças 

climáticas aumentam as incertezas 

quanto aos padrões de afluência, 

aumentando o desafio de garantir 

segurança e confiabilidade no for-

necimento de eletricidade. Adicio-

nalmente, restrições socioambientais 

impedem o desenvolvimento do se-

tor elétrico nas mesmas bases em que 

se implantou essa indústria – usinas 

hidrelétricas com grande capacidade 

de armazenamento. 

A transição energética em curso 

no mundo atribui ao gás natural um 

papel de destaque, capaz de viabilizar 

uma trajetória suave para uma ma-

triz de baixo carbono, com ganhos de 

competitividade na economia.

Ao longo de pouco mais de duas 

décadas o país envidou esforços para 

promover o desenvolvimento de uma 

indústria de gás natural, a começar 

pela abertura constitucional do setor, 

por meio da Emenda Constitucional 

no 9, de 1995. Destacam-se também 

a Lei do Petróleo, em 1997, seguida 

pela Lei do Gás, já em 2009. 

A despeito dessas iniciativas, ain-

da não se conseguiu estabelecer um 

marco regulatório harmônico e co-

erente, capaz de viabilizar o efetivo 

desenvolvimento do mercado de gás 

natural. O avanço da reforma em 

discussão no Congresso, por meio 

de Substitutivo ao Projeto de Lei no 

6.407/2013, encontra parte de sua 

resistência na menção da compe-

tência federal para regular a comer-

cialização. A Constituição Federal 

estabeleceu que a exploração dos 

“serviços locais de gás canalizado” é 

de competência dos estados, expres-

são que se correlacionou ao longo do 

tempo às atividades de distribuição e 

comercialização – motivo pelo qual 

a contestação existe. 

Até então o acesso ao mercado 

tem estado sujeito a regras defini-

das pelo regulador local – agências 

reguladoras estaduais ou secretarias 

de estado. Diversos estados ao lon-

Abertura, instrumento para 
desenvolver o mercado 

de gás natural 

Joisa Dutra 
Diretora da FGV CERI

Gustavo Kaercher, Lívia Amorim e Mirella Rodrigues
Pesquisadores da FVG CERI
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ção, não necessariamente refletindo 

o alcance que a abertura do mercado 

poderia ter para outros agentes com 

escala para contratar o recurso no 

mercado atacadista. 

O mapa abaixo consolida as in-

formações vigentes comparando (i) 

o limite previsto em cada um dos es-

tados para que se escolha o fornece-

dor de gás; e (ii) a média do consumo 

por cliente para as classes industrial 

e termelétrica.

Para além da diversidade de re-

gras, observa-se que a média do 

consumo por classe é substancial-

go dos últimos anos lograram esta-

belecer condições para que grandes 

consumidores possam contratar gás 

natural direto do fornecedor (ou 

agente comercializador), aumen-

tando assim o número de agentes 

demandantes, condição fundamen-

tal para o desenvolvimento de um 

mercado líquido. 

De modo geral, esse processo de 

normatização da figura do consu-

midor livre foi pouco efetivo. No 

âmbito das regulações estaduais, as 

regras vigentes estabelecem parâme-

tros muito distintos para a contrata-

mente inferior ao piso exigido para 

acesso ao mercado. Ainda que de 

fato existam potenciais comprado-

res com escala para contratar no 

mercado atacadista, na prática o 

acesso dessas contrapartes ao mer-

cado não seria possível em grande 

parte dos casos. Ou seja, a compra 

do gás seria feita pelas concessioná-

rias de distribuição. 

No entanto, como já tivemos a 

oportunidade de destacar em arti-

gos anteriores, algumas das espera-

das evoluções na regulação setorial 

não estão necessariamente atreladas 
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à tramitação do projeto de lei. Com 

a redução da participação da Pe-

trobras e a consequente entrada de 

novos ofertantes de gás natural no 

setor, é preciso garantir o acesso aos 

mercados consumidores e às diferen-

tes contrapartes. 

Os movimentos de liberalização 

das indústrias de rede que aconte-

ceram em diversos países do mundo 

visavam promover uma separação 

entre setores que admitem entrada 

(caso da produção e da comerciali-

zação do gás natural) e as atividades 

de redes necessárias para a movi-

mentação deste produto (o trans-

porte e a distribuição através de 

dutos propriamente dita). Nestas, a 

presença de economias de escala e 

escopo justificariam a prestação de 

serviços em regime de monopólio, 

sujeito à regulação econômica. 

Essa discussão não é nova, e 

as lições ao redor do mundo são 

elucidativas. Grande parte das di-

ficuldades enfrentadas repousava 

na resistência das empresas domi-

nantes a abrir espaço para novos 

agentes nos segmentos que admitis-

sem competição. A despeito do que 

se verificou no Brasil, o momento 

hoje é de oportunidade. 

A venda de ativos estratégicos na 

cadeia e o anúncio da mudança do 

papel da Petrobras no mercado – 

não mais assumindo a coordenação 

das atividades da indústria – inicia-

ram um debate importante a res-

peito do ambiente normativo que 

deveria ser estabelecido para aco-

modar a entrada de novos agentes. 

Assim, a revisão do marco regulató-

rio de gás natural oferece uma im-

portante ocasião para abordar essas 

questões, preenchendo lacunas dos 

modelos anteriores. 

Uma decisão importante no atu-

al contexto, por exemplo, diz res-

peito à gestão do risco de compra 

de gás pelas distribuidoras. O su-

cesso e a viabilidade de um proces-

so de reforma dependem dos me-

canismos de gestão e alocação de 

riscos na configuração de mercado 

que se pretende implantar. No caso 

da distribuição de gás natural no 

Brasil, o objeto da outorga e seu 

modelo de negócios compreendem 

a exploração dos serviços de rede. 

No entanto, para o universo dos 

consumidores cativos, as distri-

buidoras fazem também a gestão 

do risco de seu portfólio de com-

pra de gás, de forma a garantir o 

atendimento da demanda. Na ar-

quitetura atual da indústria, esse 

risco é gerenciado quase que inter-

namente. A participação da Petro-

bras na Gaspetro viabilizava nego-

ciações e ajustes caso a caso com  

as distribuidoras. 

Com a entrada de novos agentes 

e a assunção de um novo papel pelo 

incumbente, as distribuidoras terão 

que gerenciar diretamente este ris-

co. Em um país que enfrenta tan-

tas flutuações no nível de atividade 

econômica, os impactos dessas va-

riações podem ser excessivamente 

onerosos, principalmente conside-

rando o incipiente estágio de de-

senvolvimento do setor na maior 

parte dos estados. Nesse contexto, 

urge estabelecer mecanismos para 

que as distribuidoras consigam ge-

renciar adequadamente o risco da 

compra de gás para atendimento 

a seu mercado cativo. O estabe-

lecimento de regras adequadas e 

harmônicas para a comercializa-

ção de gás é determinante para a  

solução adequada.

A organização de um mercado 

líquido de gás natural depende de 

uma abertura efetiva em todos os 

seus elos, que permita aos usuários 

contratar gás natural diretamente, 

remunerando as redes pelos servi-

ços de distribuição prestados. Esse 

é um dos itens que faz parte do 

consenso alcançado no âmbito da 

iniciativa Gás para Crescer, incum-

bido da formulação da proposta de 

reforma. Apenas assim será possí-

vel promover o desenvolvimento 

do setor coerente com o objetivo 

precípuo de garantir a adequada 

prestação de ganhos de serviços, 

criando condições para promover 

ganhos de competitividade, desen-

volvimento sustentável e alinha-

mento à transição energética. 

O sucesso e a viabilidade 

de um processo de 

reforma dependem dos 

mecanismos de gestão 

e alocação de riscos na 

configuração de mercado 

que se pretende implantar
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Falta 
impulso 

para crescer
Primeiro trimestre lento, cenário externo desfavorável,  

impactos da greve dos caminhoneiros, incerteza política.  
Por onde estimular a atividade? 
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CAPA CRESCIMENTO

Quando em outubro do ano passado o Comitê de Datação de Ci-

clos Econômicos (Codace) confirmou que a recessão havia termi-

nado no final de 2016, retratava um país cuja atividade, mesmo 

que timidamente, dava sinais de reação para além do agronegócio. 

E onde o episódio de 17 de maio, de vazamento de áudio envolven-

do o empresário Joesley Batista e o presidente Michel Temer, havia 

sido amortizado, ainda que a um alto custo político. A partir desse 

momento, a atenção dos analistas se concentrou no risco de que a 

retomada de um crescimento mais robusto a partir de 2018 jogasse 

uma cortina de fumaça sobre a emergência das reformas para con-

ter a trajetória do déficit público. Uma alta do PIB na casa dos 3%, 

como então era esperado, poderia injetar demasiado otimismo no 

discurso de políticos e na expectativa da sociedade, desviando-os 

da defesa por ajustes.

Passados os primeiros meses de 2018, as novas projeções não 

deixam dúvidas de que o “bom problema” que então preocupa-

va os economistas passou para o campo da quimera. Além de 

um primeiro trimestre de PIB fraco principalmente pelo lado da 

oferta, demonstrando uma recuperação mais lenta do que se gos-

taria, o mês de maio chegou novamente com reveses, cuja exten-

são dos impactos ainda é difícil de prever. A greve dos caminho-

neiros – que colapsou o abastecimento em cidades e portos por 

todo o país e só foi contida com o governo cedendo ao controle 

e subsídio do preço do diesel, motivando o pedido de demissão 

do então presidente da Petrobras Pedro Parente no primeiro dia 

de junho –, somada a um cenário externo menos favorável, re-

fletido na valorização do dólar frente a várias moedas do mun-

do, levaram pessimismo aos cálculos dos economistas e restaram 

cerca de 1 ponto percentual das estimativas de crescimento, com 

viés de baixa. 

“Começamos o ano com PIB e inflação mais próximos de 3%. 

Agora, o PIB está mais perto de 2% e a inflação, de 4%”, diz 

Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro IBRE, apontando 

que a previsão de crescimento revisada no final de maio, após 

a publicação do Boletim do mês, foi para 1,9%, e a de inflação 

para 3,9%. Essa estimativa absorve os efeitos dos dez dias de gre-

ve dos caminhoneiros apenas parcialmente, já que além de pre-

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
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juízos como o de desabastecimen-

to e paralisação de atividades, há 

outros que levam mais tempo a ser 

sentidos, como o impacto na pro-

dução de proteína devido à perda 

de matrizes avícolas. Sem contar 

o efeito na confiança tanto de em-

presários quanto de consumidores, 

potencialmente mais grave que os 

demais. “O governo demonstrou 

fragilidade (ofereceu a redução 

de R$ 0,46 por litro de diesel por 

60 dias e, a partir disso, revisões 

mensais; isenção do pedágio de 

eixo suspenso em todas as rodo-

vias; fixação de preço mínimo para 

fretes), e isso gera incerteza”, diz 

Silvia. “Esse subsídio é inadequado 

não só por dar sinalização errada 

do ponto de vista fiscal, como por 

alimentar insegurança no campo 

do investimento, devido à interfe-

rência nos preços”, afirma, ressal-

tando ainda o precedente aberto 

para o pleito de outras categorias.  

Para Silvia, a conjuntura cons-

truída a partir do segundo trimes-

tre pode comprometer não apenas 

o PIB de 2018 como dar um mau 

sinal para 2019. Afinal, se a parte 

problemática de crescer perto dos 

3% era criar uma falsa sensação de 

que os problemas brasileiros eram 

mais cíclicos do que estruturais, 

uma fraqueza maior do que a espe-

rada na recuperação da atividade, 

pode levar a sociedade a questio-

nar o caminho de correção macro-

econômica realizado até agora. “Se 

episódios como esse alimentarem 

a visão de que estamos numa dire-

ção equivocada, isso poderá levar 

à adesão da população a propostas 

populistas de falsas saídas fáceis, 

contrárias à linha reformista que 

precisamos”, diz. 

Atividade e confiança
Gilberto Borça, gerente de conjun-

tura macroeconômica do BNDES, 

lembra que o otimismo na virada 

do ano se deu pelo bom encami-

nhamento de algumas bases que 

poderiam sustentar a demanda. 

“Vimos o mercado de trabalho se 

recuperando – ainda que mais pelo 

lado informal, o que é esperado de-

pois de períodos recessivos como o 

que passamos –, e uma queda de 

inflação mais acentuada, permitin-

do um ganho de poder de compra 

não antecipado pelos agentes. O 

Recuperação mais lenta do que em recessões anteriores

Fonte: FGV IBRE.

1981-1983 1989-1992 2014-2016

Duração (em trimestres) 9 11 11

Total da queda da atividade (%) -8,5 -7,7 -8,2

Total da recuperação nos cinco trimestres 
posteriores ao fim da recessão (%)

6,6 6 2,7

Recuperação média trimestral (%) 1,3 1,2 0,5
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crédito à pessoa física começou 

a evoluir bem, assim como os ní-

veis de confiança do consumidor”, 

descreve. Além disso, Borça lem-

bra que os investimentos, embora 

tenham registrado a quarta queda 

consecutiva em 2017, demonstra-

vam reação pelo lado de máquinas 

e equipamentos. “Se o consumo 

estava indo bem, e parte do inves-

timento também, uma parcela não 

desprezível da demanda doméstica 

apontava para um crescimento me-

lhor em 2018”, resume. 

O fato é que o PIB do primeiro 

trimestre apontou uma recuperação 

econômica ainda vagarosa. No acu-

mulado ao longo do ano em relação 

ao mesmo período do ano anterior, 

registrou expansão de 1,2% a pre-

ços de mercado de acordo ao IBGE. 

Para ilustrar essa lentidão, Silvia 

compara o crescimento registrado 

nos últimos cinco trimestres com os 

cinco trimestres posteriores às outras 

duas recessões mais longas datadas 

pelo Codace: 1981-83, com duração 

de nove trimestres, e a de 1989-92, 

que durou 11 trimestres. Na primei-

ra, que registrou perda acumulada 

de 8,5% de PIB, a atividade cresceu 

6,6% nos 15 meses pós-recessão; na 

segunda, houve crescimento de 6%, 

restando apenas 1,1% percentual 

para anular a perda total de 7,7% 

de produto. Agora, o país registrou 

apenas 2,7% de crescimento nos 

cinco trimestres de janeiro de 2017 

a março de 2018, contra uma perda 

de 8,2% nos 11 trimestres de reces-

são iniciados em 2014. 

Nos três grandes setores do lado 

da oferta, indústria e serviços re-

gistraram fraco 0,1% em relação 

ao trimestre anterior, com ajuste 

sazonal, restando apenas à agro-

pecuária o privilégio de alcançar 

um dígito de expansão, com 1,4%. 

“Mesmo antes da greve dos cami-

nhoneiros, o índice de confiança 

empresarial (ICE) já havia retro-

cedido pela segunda vez no ano 

em maio, reagindo à lentidão, às 

incertezas políticas e a um cenário 

externo menos favorável, voltando 

ao menor nível desde novembro do 

ano passado”, diz Aloisio Campe-

lo, superintendente de Estatísticas 

Públicas da FGV IBRE. Nessa cole-

ta de dados, que se encerrou no iní-

cio da greve e por isso não chegou 

a capturar seus efeitos, a indústria 

ainda mantinha o mesmo nível de 

confiança, sendo serviços e comér-

cio os que mais contribuíram para 

a queda no índice, principalmente 

no campo das expectativas. “No 

caso da indústria, já se observava 

a reação do setor de máquinas e 

equipamentos, mas cujo resultado 

responde mais a um esforço de mo-

dernização de plantas do que um 

movimento de expansão de capaci-

dade produtiva”, afirma, destacan-

do ainda a melhora do desempe-

nho do setor de veículos, graças ao 

aumento da demanda doméstica. 

“Nesse caso, fruto da melhora da 

confiança da fatia da classe média 

que tinha poupança no início do 

ano e aqueceu a demanda investin-

do em bens duráveis”, diz. 

Fabio Bentes, chefe da Divisão 

Econômica da Confederação Nacio-

nal do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo, destaca que a falta de uma 

retomada mais vigorosa da indústria 

Greve dos caminhoneiros: Via Anchieta, próximo da entrada para o Rodoanel. 

São Paulo, dia 27 de maio

Foto: Roberto Parizotti
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se reflete nos subsetores de serviços 

de pior desempenho nos três pri-

meiros meses do ano, com destaque 

para informação e comunicação, 

com queda de 1,2% na comparação 

com o trimestre imediatamente an-

terior (com ajuste sazonal) e resulta-

do de -3,3% em relação ao mesmo 

período de 2017. “É difícil pensar 

hoje em investimentos que não de-

mandem serviços de informação. 

Esses se tornaram artigos de primei-

ra necessidade das empresas, e por 

isso o resultado reflete tão bem a 

dificuldade na retomada”, descre-

ve. Na outra ponta está o comércio, 

com o melhor desempenho entre 

os 12 subsetores pesquisados pelo 

IBGE na comparação com o mesmo 

trimestre de 2017, com taxa de cres-

cimento de 4,5%. “De certa forma, 

isso deixa implícito que a receita 

com serviços propriamente ditos, 

aqueles intangíveis, foi até menor 

do que a que aparece nessa média 

do setor terciário”, ressalta.

Já o setor da construção continua-

va no terreno negativo, com -2,2% 

em relação ao primeiro tri de 2017, 

com a expectativa de continuar evo-

luindo mais lentamente e bem abai-

xo do agregado do PIB. “A Sonda-

gem da Construção tem mostrado 

que o sentimento de que o pior já 

passou se mantém. Não é uma mu-

dança de tendência, mas a confirma-

ção de que a melhora da atividade 

está lenta, depois de quatro anos de 

encolhimento”, diz Ana Maria Cas-

telo, responsável pela Sondagem da 

Construção da FGV IBRE. Ela des-

taca que um dos componentes que 

mais têm jogado a atividade para 

baixo este ano é a demanda de fa-

mílias por pequenas obras. “A venda 

de materiais de construção está mais 

devagar do que em 2017, quando 

a liberação de recursos do FGTS 

aqueceu esse mercado”, diz. No seg-

mento imobiliário, Ana destaca uma 

sinalização de retomada, mas cujo 

reflexo no ritmo de contratação ain-

da leva um tempo para aparecer. No 

caso de concessões de grandes obras, 

a pesquisadora ressalta que estas 

não estavam estimadas para reper-

cutir na atividade em 2018. “Temos 

um sinal favorável em concessões 

da parte viá ria, e algumas obras no 

âmbito das prefeituras que, além do 

programa Minha Casa Minha Vida, 

têm ajudado a segurar o setor num 

patamar menos ruim.” 

Esperança no consumo
Representando mais de 50% do 

investimento registrado nas contas 

nacionais, o setor da construção 

reflete bem as expectativas para o 

investimento no PIB deste ano, re-

visadas para baixo tanto pelo IBRE 

quanto por outras casas de análise, 

depois da desaceleração observada 

no primeiro trimestre, com alta de 

0,6% sobre o trimestre anterior, 

contra 2% e 2,1% no terceiro e 

Evolução do mercado 

formal de trabalho 

aquém da esperada 

compromete potencial  

de crescimento do 

crédito e do consumo  

das famílias  

Impacto fiscal da greve dos caminhoneiros

Fonte: estimativa Santander; o custo do subsídio para 2019 tem como base o preço do petróleo a US$ 68/barril e o 
dólar a R$ 3,50 na média. 

9,5

16,3

3,2

5,5

1,7
2,9

2018 2019

Corte de R$ 0,30 no preço na refinaria PIS/Cofins (corte de R$ 0,11)

Cide (corte de R$ 0,05)



J u n h o 2018  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 9 

CAPA CRESCIMENTO

quarto trimestres de 2017 na mes-

ma comparação. “Nosso cresci-

mento esperado, de 4%, parece alto 

se não levarmos em conta a queda 

acumulada”, diz Artur Passos, eco-

nomista do Banco Itaú, apontando 

que, nesse caso, é o carregamento 

estatístico no ano o responsável por 

inflar o número sem a necessidade 

de crescimento na margem. 

Braulio Borges, pesquisador as-

sociado da FGV IBRE, economista 

sênior da LCA Consultores, declara 

a expectativa de que o espaço fiscal 

conquistado pelo governo em 2017 

fosse convertido em investimento. 

“Como o gasto no ano passado fi-

cou R$ 50 bilhões abaixo do teto, 

e o PIB cresceu 1%, mais que o ini-

cialmente previsto, isso deveria ter 

se traduzido numa nova revisão de 

meta fiscal para um déficit menor 

do que aquele definido em meados 

do ano. Isso não aconteceu e abriu 

essa margem para gastar, sem gerar 

risco e descumprimento da meta de 

primário, nem o teto de gastos”, diz, 

avaliando um risco favorável para 

o crescimento econômico em 2018 

caso o governo investisse mais. “Vi-

mos que houve alguma reação, mas 

pequena. E o calendário eleitoral li-

mita o tempo para empenhar novas 

despesas até junho.” 

Em um cenário que ainda soma 

um desempenho das exportações ain-

da estável, a expectativa do lado da 

demanda se concentra no consumo 

doméstico. Em informe lançado em 

janeiro deste ano, analistas do San-

tander estimavam que o crescimento 

do consumo das famílias poderia su-

perar os 5%, quase dois pontos per-

centuais acima da projeção do banco 

para a atividade, de 3,2%. “Nossa 

estimativa foi revisada para 3%, 

mantendo um desempenho acima do 

PIB, de 2%”, diz Tatiana Pinheiro, 

economista do Santander. Além dos 

benefícios de uma política monetária 

expansionista, os cálculos do Santan-

der no início do ano também levavam 

em conta um aumento significativo da 

massa de salários, que injetaria R$ 87 

bilhões a mais na economia em rela-

ção a 2017. A dinâmica do mercado 

de trabalho, entretanto, não tem se 

demonstrado tão benigna. De acordo 

à Pnad Contínua, o número de em-

pregados com carteira assinada caiu 

1,7% no trimestre encerrado em abril 

em relação ao trimestre anterior, e o 

rendimento médio real ficou estacio-

nado. “Imaginávamos que a criação 

de postos formais este ano fecharia 

em 700 mil, 800 mil positivo. Hoje, 

estimo praticamente metade disso”, 

diz Borges. Já Fernando de Holanda 

Barbosa, pesquisador da FGV IBRE, 

é mais otimista quanto à ampliação 

de vagas formais nos próximos tri-

mestres. No Boletim Macro de maio, 

Barbosa e Tiago Cabral Barreira re-

futam a ideia de um esgotamento na 

retomada do mercado de trabalho, e 

ponderam o diagnóstico de desacele-

ração observando que, quando elimi-

nado o efeito sazonal, o desemprego 

manteve queda. A expectativa dos 

Data da projeção

Fevereiro/18
Maio

(pré-revisão)
Maio 

(pós-revisão)

PIB 2,9 2,3 1,9

Consumo famílias 3,1 2,8 3,1

Consumo governo 0,2 0,3 0,1

Investimento 5,4 4,3 4,0

Exportação 5,7 5,9 6,2

Importação 6,7 7,8 8,1

Agropecuária -0,2 1,8 2,2

Indústria 3,9 2,8 2,1

Extrativa 4,2 -0,9 -0,8

Transformação 5,8 4,7 3,4

Construção civil 1,1 0,5 0,5

Eletricidade 0,9 1 1,1

Serviços 2,4 1,8 1,7

Fonte: Boletim Macro IBRE.

Estimativas recalculadas para o PIB de 2018
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pesquisadores é de que, nessa medida 

dessazonalizada, o desemprego conti-

nue recuando e feche 2019 em 11%. 

Passos compartilha a visão mais oti-

mista dos pesquisadores do IBRE. 

“Garantir um crescimento anualiza-

do na casa dos 2% já será compatí-

vel com uma melhora do mercado de 

trabalho formal, ainda que seja uma 

recuperação gradual”, diz. 

Borges lembra que o nível de for-

malização impacta não apenas a ren-

da do trabalhador e a produtividade, 

como também o mercado de crédito. 

“Sabemos que quem é informal difi-

cilmente tem acesso a crédito. Nesse 

sentido, a composição da melhoria do 

mercado de trabalho, com menos car-

teira assinada, acaba sendo um fator 

restritivo para que o crédito impul-

sione a economia, principalmente o 

consumo em 2018”, diz. Borges ainda 

defende que a frustração pela lentidão 

da retomada também se deve ao mer-

cado de crédito pelo lado da oferta, 

com uma crítica ao ritmo da flexibi-

lização monetária orquestrada pelo 

Banco Central. “Quando você olha a 

conjuntura de inflação corrente espe-

rada e do hiato do produto, percebe 

que a política monetária poderia ter 

entrado em terreno expansionista bem 

antes do último trimestre de 2017, 

como ocorreu”, diz. “Mas como o 

BC foi muito cauteloso na flexibili-

zação, isso está se refletindo agora 

no mercado de crédito que recupera 

devagarzinho, o que naturalmente vai 

se refletir nas projeções de atividade”, 

defende. Para Borges, o ideal seria 

uma correção desse ritmo mantendo 

o corte na taxa de juros, o que já não 

aconteceu em maio, quando o Copom 

Desemprego: queda no número de empregados com carteira assinada impacta 

renda e acesso ao crédito.

Agropecuária 6,1

Comércio 3,4

Indústria de transformação 2,8

Transporte, armazenamento e correio 2,1

Atividades imobiliárias 2,0

Indústria extrativa 1,6

PIB 1,3

Outras atividades de serviços 1,0

Eletricidade e gás, água, esgoto, atividade de gestão de resíduos 0,1

Adm., defesa, saúde e educação públicas e seguridade social -0,3

Atividades fincaneiras, de seguros e serviços relacionados -0,3

Informação e comunicação -1,8

Construção -3,9

Atividade no 1o trimestre
Taxa (%) acumulada em quatro trimestres

Fonte: IBGE.
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da de novos nomes nos registros de 

inadimplência.  Nesse mesmo mês, 

a taxa de juros para pessoas físicas 

com recursos livres era de 68% ao 

ano. “A adoção desse cadastro será 

uma medida positiva, que aumenta 

a potência da política monetária. A 

dúvida é se haverá tempo de colher 

Conjuntura fiscal limita 

margem do governo para 

estimular o consumo com 

medidas extraordinárias, 

como ocorreu em 2017 

com a liberação do FGTS 

de contas inativas

manteve a Selic em 6,5%. “Claro que 

se o câmbio fosse para R$ 5, aí talvez 

nosso espaço não fosse suficiente para 

acomodar. Mas o câmbio deprecian-

do 10%, dados os patamares iniciais 

de inflação corrente esperada e hiato 

do PIB, permitiriam isso.” Opinião 

contrária à de Tatiana, do Santander, 

que defende prudência em um cenário 

de viés inflacionário. “Acho que o BC 

foi correto, pois o nível de juros pre-

cisa garantir estabilidade aos demais 

fundamentos. E o temor quanto à 

volta da inflação também é algo ruim 

para a atividade.”

Ainda no campo do crédito uma 

medida considerada positiva pelos 

analistas é o avanço da tramitação 

do chamado Cadastro Positivo, o 

Projeto de Lei Complementar (PLP) 

411/17 que prevê a inclusão auto-

mática de consumidores em um tipo 

de lista nacional de bons pagadores, 

o que abriria caminho para que a re-

dução da taxa de juros chegasse mais 

rapidamente na ponta do consumo. 

“Mesmo com uma evolução benigna 

dos indicadores de inadimplência, a 

redução dos spreads bancários (di-

ferença do custo do dinheiro para o 

banco e o tomador final) não ocorre 

na velocidade adequada para estimu-

lar o crédito”, diz Borça, do  BNDES. 

Em abril, o Indicador de Recupera-

ção de Crédito calculado pelo Ser-

viço de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil) e a Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) re-

gistrou a maior variação acumulada 

em 12 meses desde outubro de 2015, 

com 2,9%, ainda que o número de 

devedores tenha se mantido estagna-

do em 60 milhões, devido à entra-

algum efeito no mercado de crédito 

ainda este ano”, diz Silvia, do IBRE. 

Outro ponto de interrogação so-

bre a capacidade de impulsionar o 

consumo em 2018 é a margem do 

governo para vitaminar a renda, 

como fez em 2017 com a liberação 

do FGTS de contas inativas. A prin-

cípio, não se vislumbra no horizon-

te alguma alternativa de impacto 

semelhante, ainda que tampouco se 

descarte o desejo do governo em en-

contrá-la, principalmente em se tra-

tando de ano eleitoral. “O aumento 

do Bolsa Família em 5,67%, acima 

da inflação, pode ser considerado um 

exemplo nessa direção”, diz Marcelo 

Neri, diretor da FGV Social. Levan-

tamento de Neri levando em conta 

os ciclos eleitorais de 1981 a 2015 

aponta que eleição é praticamente 

sinônimo de aumento de renda. Ele 

tomou todos os anos de eleição em 

que houve Pnad (oito de dez, exce-

tuando 1994, quando a pesquisa não 

foi a campo, e 2010, ano de Censo) 

Fonte: IBGE.

Emprego formal ainda baixo
% das pessoas ocupadas no setor privado no Brasil com emprego  

formal, no 1o trimestre
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e constatou que em todos houve um 

aumento médio da massa de renda 

da população, em torno de 4% em 

termos reais. “E, em sete deles, hou-

ve queda de renda no ano posterior, 

de 5,7% na média”, ressalva. “Des-

sa forma, mesmo se tratando de um 

ano de quadro fiscal complexo, con-

sidero difícil que o governo não con-

sidere algum estímulo que se reflita 

no consumo”, diz. 

Um mundo menos amigável
Ao tirar os olhos do espelho retro-

visor para analisar o cenário dos 

próximos meses, os analistas são 

unânimes em elencar, além dos efei-

tos da greve dos caminhoneiros, as 

eleições e o cenário externo como 

os principais fatores de risco à ati-

vidade, ambos refletindo seu humor 

no câmbio e na confiança. “Nos úl-

timos tempos, os principais fatores 

que ajudaram a empurrar nossa eco-

nomia para cima foram a política 

monetária doméstica e crescimento 

econômico mundial, o que torna 

parte de nossa recuperação depen-

dente do cenário externo”, reforça 

Borges. Passos, do Itaú, destaca três 

canais através dos quais o câmbio 

pode embaralhar o cenário econô-

mico: na inflação, cujo aumento 

corrói renda; no comportamento 

da curva de juros; e na saúde finan-

ceira de empresas alavancadas em 

dólar. “Um quadro de alta volatili-

dade do dólar pode significar, nesse 

caso, um freio de mão nos inves-

timentos”, diz Passos, lembrando 

que o nível de endividamento geral 

das empresas ainda está acima do 

registrado antes da recessão.  Dessa 

forma, uma aceleração no processo 

de normalização da política mone-

tária dos Estados Unidos, junto a 

outros eventos geopolíticos prota-

gonizados pela maior economia do 

mundo – mais precisamente, a saí-

da dos EUA do acordo nuclear com 

o Irã, e a batalha comercial com a 

China – são elementos que poderão 

afetar o fôlego da atividade bra-

sileira, e sobre os quais há pouca 

margem de manobra. 

Nesse sentido, a melhor notícia 

seria a do Federal Reserve contra-

riar as expectativas do mercado de 

quatro aumentos na taxa de juros 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral. Nota: a preços médios do 1o trimestre de 2018.
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básica – até agora, o banco assu-

miu o planejamento de três –, o 

que aliviaria a taxa de câmbio em 

alguns centavos. O primeiro au-

mento do ano, e primeiro de Jero-

me Powell à frente do Fed, foi em 

março, de 0,25 ponto percentual.  

“É uma alternativa muito difícil, já 

que a recuperação do crescimento 

americano já vem de dois anos, e 

a preocupação com a inflação é 

algo que definitivamente está no 

radar”, diz Tatiana, do Santander. 

Para Campelo, do IBRE, a crise 

política na Itália é um evento que 

poderia dar margem a uma maior 

prudência do Fed, dependendo de 

seus desdobramentos e impacto na 

região do euro. 

Borges lembra que a alta do dó-

lar verificada entre abril e maio 

ainda tem pouca relação com fato-

res domésticos, o que significa que 

a esse cenário desfavorável ainda é 

preciso acrescentar o fator eleições. 

“Uma prova de que as flutuações 

até agora verificadas não refletem 

questões políticas é que, ao se ob-

servar o risco Brasil em relação 

ao risco de países emergentes, ou 

parecidos conosco em termos de 

rating, observa-se que o Brasil con-

tinua melhorando”, diz. “É uma 

situação diferentemente da que vi-

mos em meados de 2015, ou mes-

mo em meados do ano passado no 

evento da JBS, em que claramente 

houve um risco de descolamento 

Fator eleições ainda 

não se reflete no dólar, 

cuja alta verificada 

nos últimos meses foi 

provocada pela mudança 

no cenário externo, com 

a alta dos juros nos EUA 

Fonte: BCB.

Apertem os cintos...
Evolução da cotação do dólar para compra – em R$

para pior em relação à situação dos 

demais países”, compara. De qual-

quer forma, seja de fonte doméstica 

ou internacional, uma forte depre-

ciação do câmbio significará restar 

alguns graus da política monetária, 

o que não nos cairia bem. “Condi-

ções financeiras expansionistas são 

importantes para colaborar com 

a atividade no segundo semestre. 

Bem como uma evolução do cená-

rio eleitoral que sinalize confiança 

na realização de reformas”, diz 

Passos. Silvia reforça o coro. Para 

que o atual caldeirão de adversida-

des não borbulhe e derreta ainda 

mais a atividade, defende que o 

debate eleitoral não pode ser con-

taminado por tentações populistas. 

“Temos que assumir que a saída da 

última recessão é lenta, com altos 

custos para a sociedade. E que so-

mente poderemos escapar do baixo 

crescimento se não abandonarmos 

o caminho das reformas”, afirma, 

o que significa um novo governo 

disposto a arregaçar as mangas a 

partir de 2019.  
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Incerteza política e cenário externo 
menos favorável são elementos que 
hoje contribuem para a redução do 
ritmo da atividade econômica no 
Brasil. Quando se olha o médio pra-
zo, entretanto, a simples eliminação 
de fatores conjunturais como esses 
não deve garantir um crescimento 
vigoroso do país se não for acompa-
nhada de uma limpeza dos entraves 
que há muito tempo limitam o carro 
brasileiro de desempenhar sua velo-
cidade potencial.

Esse diagnóstico é válido mesmo 
para o intervalo da década passada 
em que os brasileiros se beneficiaram 
dos efeitos do boom das commodities, 
com expansão média do PIB na casa 
dos 3%. “Parece bom, mas quando 
comparamos nosso desempenho com 
o de outros países, vemos que fomos 
apenas tão bem quanto nossos pares 
latino-americanos, e que na média os 
emergentes nos superaram”, diz Ana 
Carla Abrão, sócia da consultoria Oli-
ver Wyman no Brasil. Ou seja, ainda 
que o grupo dos emergentes conte com 
a potência desproporcional da China, 
em perspectiva não houve muito para 
comemorar. Para Armando Castelar, 
coordenador da Economia Aplicada 
da FGV IBRE, esse contraste reforça 
a análise de que nossa democracia está 

Condicionantes do 
crescimento

entregando menos do que devia, e que 
é preciso ativar o senso de urgência 
para corrigi-la. Castelar lembra que 
boa parte do crescimento de renda per 
capita registrado no Brasil nos últi-
mos 37 anos (0,5%, da média total de 
0,7% ao ano) se deu pelo aumento do 
número de pessoas trabalhando por 
habitante, e não por aumento de pro-
dutividade desses trabalhadores. “Se 
não fizermos algo, ficaremos mais po-
bres tanto em termos relativos como 
absolutos”, diz.

Baixa produtividade é a variável co-
mum entre os elementos dessa agenda, 
que inclui desde o desempenho do se-
tor público e a qualidade do ensino a 
melhorias em infraestrutura, ambiente 
de negócios, abertura comercial e mer-
cado de crédito. Que, por sua vez, de-
pendem de decisões políticas coerentes 
com a busca pela eficiência. Para Cas-
telar, hoje o maior problema é como 
levar esse diagnóstico, já bem conheci-
do pelos pesquisadores, à população, 
“para que esta tenha aspirações maio-
res como sociedade”, diz, lembrando 
que o país está envelhecendo sem con-
seguir alçar-se ao clube dos desenvolvi-
dos. “Este ano, aponta-se que o eleito-
rado idoso já supera o jovem (18,6% 
idosos contra 15,3% de eleitores entre 
16 e 24 anos, segundo demógrafo do 

IBGE). São pessoas que terão menos 
tempo para aproveitar as benesses de 
mais crescimento, portanto mais di-
fíceis de serem mobilizadas para essa 
causa”, aponta, ilustrando que, quan-
to mais demoramos em assumir essa 
faxina, mais complexa ela fica.

 Abrir caminhos
Parte dessa agenda foi debatida no 
seminário O Brasil que o Próximo 
Presidente Encontrará, promovido 
pela FGV IBRE em maio. O ponto de 
partida para as análises foi uma série 
de estudos chamada Panorama Bra-
sil, que a Oliver Wyman lançará no 
decorrer deste ano, dos quais três já 
haviam sido divulgados. Entre eles, o 
de infraestrutura, ponto-chave para 
a produtividade brasileira. Ana Car-
la lembra que, passados uma década 
e cinco programas dedicados ao se-
tor, os resultados ainda estão aquém 
do desejado, tanto em percentual de 
investimento quanto em eficiência 
na aplicação dos recursos.

“Não temos conseguido produzir 
decisões razoáveis, e o investimento 
em infraestrutura está despencando 
para o patamar de 1,5% do PIB, o 
que não é suficiente para cobrir a 
depreciação do estoque que temos 
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hoje”, avalia Claudio Frischtak, só-
cio da Inter.B Consultoria. Estudo de 
coautoria de Frischtak aponta que, 
para se obter um nível de infraestru-
tura adequado no Brasil – passando 
de um estoque de 36% do PIB para 
60% –, o país precisaria dobrar o in-
vestimento médio do período 2001-
2016, de 2,03% para 4,15% do PIB. 
O atual quadro, entretanto, leva à 
direção contrária. “Sem a reforma 
previdenciária e os demais ajustes fis-
cais, em três anos deveremos zerar o 
investimento público, necessário mes-
mo com uma maior abertura para a 
participação de privados”, diz.

Vinícius Carrasco, professor as-
sociado da PUC-Rio, considera que 
o melhor caminho para ampliar o 
investimento tanto em quantidade 
quanto em qualidade é aprimorando 
o desenho de concessões. “É preciso 
eliminar a chance de ações oportu-
nistas de ambas as partes”, afirma. 
Para isso, de um lado, o governo 
precisa garantir a remuneração ade-
quada ao risco da concessão e, em 
contrapartida, restringir a possibi-
lidade de negociações posteriores, 
que abrem margem a sobrecustos e 
problemas no pagamento da outor-
ga. Ele toma o caso do aeroporto 
de Viracopos (Campinas-SP), em 
recuperação judicial, como exem-
plo. “É um caso que partiu com base 
em uma expectativa de movimenta-
ção superdimensionada e um lance 
agressivo, feito dessa forma porque 
já se contou com a possibilidade de 
renegociação ex post. Um leilão fei-
to sob essa base não promove uma 
competição como deve ser”, diz.

Alessandro Jorge, consultor da Oli-
ver Wyman no Brasil, destaca por sua 

vez a necessidade de se adaptar a regu-
lação das operações em infraestrutura 
ao atual ambiente de negócios de cada 
atividade, citando o caso do setor de 
telecomunicações. “É um mercado 
em que o retorno sobre o capital das 
empresas tradicionais está decrescen-
do em nível mundial, e no Brasil es-
tas sofrem ainda mais, por estar sob 
um regime de concessão ultrapassado, 
ainda muito direcionado à cobertura 
de telefonia fixa, com carga regulató-
ria e tributária altas”, diz, indicando 
que no Brasil 43% da receita do setor 
vão para tributação, contra 18% na 
média mundial. Jorge defende a subs-
tituição do atual regime de concessão 
para o de autorização, “adotado por 
85% dos países, por permitir regras 
mais flexíveis e menos onerosas”, e 
um redirecionamento do foco da regu-
lação para ampliar a cobertura e a ve-
locidade da banda larga no país – esta 
última, metade da média global. “Pre-
cisamos estimular a demanda, criar a 
necessidade de uso”, diz, citando al-

ternativas como ampliação da oferta 
de serviços públicos digitais e garantia 
de banda larga em escolas e lugares 
públicos. “Um maior uso dos fundos 
setoriais seria um canal, já que, do que 
arrecadamos, usamos pouquíssimo: 
do Fundo de Inspeção (Fistel), que 
acumulou R$ 85,5 bilhões de 1997 a 
2016, utilizamos apenas 4%”, exem-
plifica, citando ainda o Fust (Fundo de 
Serviços Universais, com R$ 20,6 bi-
lhões acumulados no mesmo período 
e 0,002% utilizados) e o Funttel (Fun-
do de Tecnologia, com R$ 7,2 bilhões 
de 2001-2016, dos quais 23% foram 
aplicados no setor). Essa iniciativa, 
entretanto, está longe de ser viável em 
tempos de crise fiscal, observa João 
Manoel Pinho de Mello, secretário de 
Promoção da Produtividade e Advoca-
cia da Concorrência do Ministério da 
Fazenda. “Esses fundos estão na con-
ta única do Tesouro; disponibilizá-los 
seria permitir que o teto (dos gastos) 
caísse, pois daria margem à demanda 
por outros recursos”, diz.  

Nada excepcional
Variação média anual do PIB, em %

Fonte: Total Economy Database. The Conference Board; elaboração Oliver Wyman.
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Joisa Dutra, diretora do Centro de 
Estudos em Regulação e Infraestrutura 
(FGV Ceri), considera as mudanças de 
modelo de negócio vividas pelo setor 
de telecom graças à digitalização um 
exemplo da necessidade de uma visão 
estratégica e integrada no planejamen-
to das infraestruturas. “Temos que en-
tender a transformação em curso, que 
faz esmaecer fronteiras entre essas in-
dústrias”, diz, citando o exemplo dos 
veículos elétricos. “De 2020 a 2025, o 
mundo assistirá à produção em massa 
de veículos elétricos para transporte 
individual, coletivo e de carga. Seria 
interessante discutir, por exemplo, 
quais os impactos dessa mudança na 
visão de segurança energética”, afir-
ma, indicando a necessidade de com-
preensão das especificidades de ambos 
segmentos, transporte e energia, sob 
um novo contexto. 

Crédito para crescer
Outro elemento abordado no seminá-
rio diretamente relacionado ao cresci-
mento econômico foi a necessidade de 
se baratear e melhorar a alocação do 

crédito no Brasil. Ana Carla lembra 
que esse segmento sofreu reformas po-
sitivas no início dos anos 2000, como a 
regulamentação do crédito consignado 
(2003), que colaborou a um aumento 
do saldo de crédito pessoal em 159% 
entre 2004 e 2006; a Lei da Alienação 
Fiduciária (2004), que permitiu uma 
redução de 9,4% no spread de finan-
ciamento de veículos, por exemplo; e 
a Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas (2005), que reduziu o custo 
de capital em torno de 22% para em-
presas de capital aberto. “A partir de 
2008, entretanto, intervenções diretas 
nesse mercado, como a expansão do 
crédito de bancos públicos e o aumen-
to do subsídio na carteira de crédito 
do BNDES, que não teve contraparti-
da no aumento do investimento, trou-
xe efeitos negativos”, diz Ana. 

Atualmente, medidas para am-
pliar a segurança jurídica e reduzir 
o persistente alto spread no Brasil já 
estão em curso. Entre elas, a efetiva-
ção do cadastro positivo, em discus-
são no Congresso, que visa reduzir o 
custo da inadimplência; a melhoria 
no sistema de garantias, com projeto 

de lei aprovado e ainda não opera-
cionalizado; e o fomento ao uso de 
fundos garantidores de crédito, em 
discussão. A consultoria Oliver Wy-
man defende propostas adicionais, 
como revisão dos níveis de compul-
sórios, que diminuiria o custo regu-
latório, redução de custos com car-
tórios, além do apoio às discussões 
referentes a itens como a revisão do 
crédito direcionado, o desenvolvi-
mento do mercado de capitais, e o 
fomento à competição. Sobre esse 
último item, Carrasco, da PUC-Rio, 
defende a eliminação do BNDES 
como intermediário de fundos públi-
cos, “o que liberaria o sistema pri-
vado para competir pela operação 
desses recursos”, e o fim do braço 
de participação acionária do ban-
co, o BNDESPar. “Não faz sentido 
ter uma operação de equity com um 
percentual tão grande de empresas 
que já estão listadas em bolsa”, diz 
Carrasco, citando casos como Vale 
e Petrobras. Além disso, Carrasco 
considera a privatização da Caixa e 
do Banco do Brasil, “como forma de 
ampliar a concorrência pelo crédi-
to”. Opção corroborada pela econo-
mista Elena Landau, que no seminá-
rio da FGV IBRE reiterou sua defesa 
de um amplo plano de privatização. 
“Temos uma visão deturpada de que 
projetos com maior retorno social 
que privado justificam ser financia-
dos por banco público, quando na 
verdade o que pode se justificar é o 
subsídio, não a categoria do banco”, 
afirma. 

O professor do Insper Sergio La-
zzarini reconhece, entretanto, que uma 
mudança desse calibre é algo institu-
cionalmente complexo. “A ideia é de 

Infraestrutura: investimos maI
O exemplo do aeroporto de Viracopos

Ao ser leiloado em 2012, estimou-se o número de passageiros ao final da con-•	

cessão, em 2040, em 90 milhões ao ano.

Número é 50% superior que o fluxo de passageiros no aeroporto de Frankfurt.•	

Demanda atual do aeroporto é de 9 milhões por ano.•	

Baixa demanda se soma a problemas em relação ao projeto, receitas espera-•	

das e dificuldade de pagamento da outorga.

Consequência: pedido de recuperação judicial.•	

Fonte: Oliver Wyman.
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que não precisamos de banco público 
para fazer política pública, mas preci-
samos de um entorno regulatório ade-
quado para levá-la ao setor privado”, 
diz. Para identificar esse arcabouço, 
Lazzarini, juntamente aos economis-
tas Marcos Lisboa e Plínio Barbosa, 
tem estudado como seria um modelo 
de privatização para a Caixa. “O ob-
jetivo é dividir as áreas do banco por 
suas funções – como crédito imobiliá-
rio, FGTS, banco múltiplo –, estudar 
a experiência internacional sobre cada 
uma e fazer um stress test para verifi-
car os riscos e o arcabouço adequado 
em cada operação, para melhor infor-
mar a sociedade”, conta. 

Público e notório
A disposição para o debate de uma 
agenda de reformas também depende, 
entretanto, de esforço político, variá-
vel difusa que hoje preocupa os pes-
quisadores. “O ponto de partida para 
essa mudança que defendemos é me-
lhorarmos a qualidade da nossa políti-
ca, senão continuaremos nos reunindo 
aqui por anos para discutir a mesma 
coisa”, diz Claudio Frischtak. Além de 
um maior envolvimento da sociedade 
nesse monitoramento, os participan-
tes do seminário também defenderam 
o aprimoramento de regras dentro da 
gestão pública, como o projeto de lei 
no 6.621/2016, que busca aprimorar o 
funcionamento das agências regulató-
rias com regras mais rígidas para no-
meação de dirigentes e mais autono-
mia, visando a decisões mais técnicas 
que mitiguem riscos para os setores 
regulados. “Se não impede, o projeto 
ao menos inibe a indicação apenas por 
questões políticas”, lembra Frischtak.

Além disso, os participantes do 
seminário também defenderam uma 
reforma do setor público que priorize 
não apenas alívio fiscal como ganhos 
de eficiência. “Não dá para falar de 
aumento de produtividade e cresci-
mento sem falar do setor que repre-
senta metade da economia. Manter a 
gestão pública como está acarretaria 
um peso adicional ao setor privado, 
para compensar a baixa produtivi-
dade desse setor”, diz Ana Carla. A 
economista lembra que, nessa seara, 
o tema estabilidade é o mais sensível. 
“Se comparamos outros países com 
estabilidade no funcionalismo, como 
Alemanha, França e Suíça, vemos que 
o Brasil conta com o maior nível de 
blindagem”, afirma. Mas reconhece 
que, antes de entrar numa batalha 
para mudar a Constituição e pôr fim 
à estabilidade, há muitas reformas 
possíveis, com ganhos potenciais. A 
análise é feita com base em um traba-
lho da Oliver Wyman no município 
de São Paulo, que conta com 150 mil 
servidores públicos e cerca de 180 leis 
com especificidades para diferentes 

categorias. “Criamos uma lista de 24 
ações possíveis, e algumas sequer de-
mandam revisão de leis e estatutos”, 
conta. Entre as sugestões, exemplifi-
ca com a vinculação dos sistemas de 
avaliação de servidores aos resultados 
de suas atividades. “Hoje já existe um 
sistema de avaliação, mas cuja nota 
média é 997 para um teto de 1.000. 
Com esse resultado, fica claro que há 
problema”, afirma. Ana se diz otimis-
ta com o potencial desse tipo de ação, 
principalmente no atual momento fis-
cal de estados e municípios. “Pode ser 
uma cenourinha para atrair gestores 
a um programa de reforma, e é preci-
so lembrar que boa parte dos serviços 
públicos está nas mãos desses entes”, 
completa. Mais do que um alívio nas 
contas públicas, entretanto, a econo-
mista lembra que são processos que 
devem focar a melhoria da qualidade 
dos serviços. “Melhorar é gastar com 
eficiência e dar igualdade de oportu-
nidade às pessoas que dependem do 
serviço público, seja saúde, educação, 
segurança ou a rede de proteção so-
cial”, conclui. (S.M.) 
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Oportunidade: redução da assimetria 
de informação e Incentivo à adimplência 
e ao uso de garantias, com melhor 
classificação de risco e recuperação

Oportunidade: fomento a novas tecnologias, 
compartilhamento de dados e aumento 
da concorrência

Decomposição da taxa média de juros e spread
Taxa média 2011-2016, Banco Central

Fonte: Banco Central do Brasil, março de 2017.
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“Incerteza é bom 
para a democracia”

Carlos Pereira 
Professor da FGV Ebape

Foto: Marcelo Freire

Conjuntura Econômica – Entra-

mos no segundo semestre com as 

pesquisas indicando alto percen-

tual de votos nulos, brancos e in-

decisos, além da concentração de 

intenção de voto em Lula – a prin-

cípio, inelegível. Qual sua interpre-

tação desse cenário?

A campanha ainda está começan-

do. Consequentemente, está sen-

do impactada por vários fatores 

que a tornam excepcional. O fato 

de Lula, por uma estratégia de so-

brevivência individual, manter a 

esquerda refém da decisão da Justi-

ça, faz com que os outros partidos 

de esquerda comecem a nutrir uma 

ambição legítima de se tornarem o 

novo PT, aquele capaz de aglutinar 

e ser o novo núcleo. Rede, PSOL, 

PDT, todos ambicionam ocupar 

esse espaço. O fato de o ex-presi-

dente não ter uma visão partidária, 

altruísta, apontando um sucessor 

no dia em que foi preso, torna o 

cenário cheio de candidaturas de 

esquerda não competitivas. E num 

país desigual, com tanta pobreza, 

não ter uma candidatura de es-

querda forte que chegue ao segun-

do turno, mesmo que derrotada, é 

muito ruim.

Mas Ciro Gomes (PDT) tem sido crí-

tico ao PT...

É uma questão de estratégia dele, 

que considero equivocada. Mas ele 

adoraria ter o apoio do PT. Inclusi-

ve eu argumento que o Ciro só terá 

viabilidade eleitoral se tiver apoio 

do PT no primeiro turno. Caso 

contrário, tende a não decolar. Por 

quê? Pelo que sabemos, os elemen-

tos que geram sucesso eleitoral 

para um presidente são recursos de 

campanha, tempo de rádio e televi-

são, número de partidos coligados 

a esse candidato (que também está 

associado a tempo de rádio e TV e 

recursos de campanha) e a capila-

ridade do partido em território na-

cional, a rede de interesses locais 

que são nutridos pela estrutura 

do partido. E a distribuição de re-

cursos é muito díspar. Os partidos 

de Marina e Bolsonaro terão em 

torno de R$ 15 milhões cada – o 

partido como um todo, as candi-

daturas presidenciais, menos – so-

mando fundo eleitoral e partidário. 

O MDB sozinho tem R$ 315 mi-

lhões. O PT que é o segundo parti-

do mais rico nessa campanha, tem 

R$ 301 milhões. E o PSDB cerca de  

R$ 290 milhões. Mas acho que o 

PT terá candidato de qualquer for-

ma e não vai apoiar um candida-

to da esquerda no primeiro turno. 

Ele não abrirá mão dessa trajetória 

majoritária, e equivocadamente faz 

a análise de que Lula terá capaci-

dade de transferir votos mesmo da 
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cadeia. O que argumento, de acor-

do com as minhas pesquisas, é que 

mesmo eleitores ideologicamente 

congruentes com políticos corrup-

tos tendem a abandonar esse polí-

tico depois de condenação judicial. 

Então, quanto mais tempo o Lula 

ficar preso, mais incapaz de trans-

ferir votos será.

No caso da centro-direita, que 

também está fragmentada, já não 

vejo que essa estratégia de Lula cau-

se o mesmo impacto, pois não acho 

que nenhum outro partido de cen-

tro ameace a condição de núcleo do 

PSDB. Os outros candidatos de cen-

tro tendem a retirar suas candidatu-

ras em apoio a Geraldo Alckmin. 

Qual estratégia que Alckmin deve-

rá abraçar para manter esse status 

do PSDB como núcleo do centro e 

subir nas pesquisas de intenção de 

voto, superando sua baixa popula-

ridade em nível nacional e o envol-

vimento de seu nome em denún-

cias da Lava Jato?

Se o Alckmin tiver algum rabo 

preso, é melhor que desista agora, 

pois será descoberto. O risco de ser 

pego hoje no Brasil é enorme, e o 

sentimento anticorrupção é a prin-

cipal preocupação do brasileiro, e a 

maior entre países da América La-

tina. Logo, se Alckmin tiver algum 

problema a esconder, o risco da 

candidatura dele malograr e o cen-

tro ficar à deriva é enorme. Veja o 

caso do presidente Temer. Se o seu 

nome não tivesse sido bombardea-

do por dois meses seguidos devido 

à mala de dinheiro e à gravação da 

JBS, ele seria um candidato compe-

titivo hoje, pois o governo reequili-

brou a economia. 

Há duas ideias-força que se fun-

diram ao sentimento anticorrup-

ção. A primeira ainda é proteção 

social, a inclusão, pois vivemos 

em um país muito desigual, com 

muita pobreza, e não se pode pres-

cindir de uma agenda vigorosa de 

políticas inclusivas. Além disso, o 

eleitor brasileiro, e principalmen-

te a opinião pública que interfere 

no jogo, também identifica como 

outro pilar o equilíbrio macroeco-

nômico, a responsabilidade fiscal, 

a responsabilidade com as contas 

públicas. Podem parecer pilares 

contraditórios, mas não são. O 

eleitor brasileiro precisa dessas 

coisas ao mesmo tempo: proteção, 

inclusão, e também de responsabi-

lidade. Então acho que o candida-

to vencedor em 2018 será aquele 

que melhor encorpar essas ideias-

força: proteção, responsabilidade 

e limpeza. 

Passadas as eleições, quais corren-

tes políticas devem se fortalecer e 

como isso impactará o sistema que 

temos hoje?

O que vertebra o sistema partidá-

rio em regimes presidencialistas é 

o processo eleitoral. O futuro dos 

partidos é o que sairá das urnas. O 

ano de 2016 é um bom parâmetro. 

O PT foi o grande derrotado nas 

eleições municipais. Perdeu 50% 

das prefeituras que governava. O 

PT só não se transformou em um 

partido médio a pequeno em fun-

ção do fundo partidário eleitoral, 

já que a alocação dos recursos foi 

definida conforme a bancada eleita 

em 2014 na Câmara dos Deputa-

dos. É de se imaginar que os par-

tidos tradicionais, principalmente 

políticos tradicionais que estejam 

diretamente vinculados a algum 

escândalo de corrupção sejam mais 

afetados nesse processo. Só que 

isso não se dará de forma unifor-

me. A melhor imagem que traduz 

isso acho que é a de um queijo suí-

ço. Terão alguns buracos em que 

algumas lideranças tradicionais se-

rão dizimadas, e outras consegui-

rão sobreviver. Na América Latina, 

a taxa de reeleição média nos últi-

mos 50 anos tem sido em torno de 

68%. É uma taxa alta em perspec-

tiva comparada com alguns presi-

dencialismos latino-americanos. 

A taxa de renovação este ano no 

Congresso brasileiro deverá ser um 

pouco maior que 30%. Isso é pos-

sível porque os canais tradicionais 

O eleitor braileiro precisa 

de proteção, inclusão 

e responsabilidade. O 

candidato que vencer  

em 2018 será o que 

melhor encorpar essas 

ideias-força
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de recompensa não se alteraram. 

Houve um choque, que foi a Ope-

ração Lava Jato, mas os canais de 

recompensa, que são nutrir a base 

eleitoral com emendas, recursos, 

projetos, se manteve. Então essa 

rede local de interesses está ativa, 

recebeu recursos, então não é de 

interesse dessa rede local dar um 

chute na estrutura e apostar num 

candidato completamente novo. 

Como acha que o MDB sairá desse 

processo eleitoral?

A despeito da baixa popularidade 

do presidente Temer, já esperava 

que o MDB tivesse candidato pró-

prio à Presidência. Após os fiascos 

das candidaturas de Ulysses Guima-

rães e Orestes Quércia em 1989 e 

1994, que o PMDB – agora de vol-

ta ao nome original, MDB – vinha 

abdicando da condição de partido 

protagonista ao abrir mão da traje-

tória majoritária não apresentando 

candidatos à Presidência. Entretan-

to, o impeachment da ex-presidente 

Dilma Rousseff retirou-o da sua 

“zona de conforto”; ou seja, da tra-

jetória de legislador mediano que vi-

nha exercendo como partido pivotal 

na coalizão presidencial do PSDB 

ou PT. Essa mudança de trajetória 

gerou ganhos importantes para o 

MDB ao alçá-lo à condição de majo-

ritário vencedor o quê, no presiden-

cialismo multipartidário brasileiro, 

proporciona os maiores retornos. 

Entretanto, a mudança de trajetória 

também proporcionou custos não 

triviais ao partido, que hoje tem as 

suas principais lideranças investi-

gadas na Operação Laja Jato. Não 

apresentar um candidato à Presidên-

cia em 2018 significaria uma nova 

mudança de trajetória partidária 

em um período relativamente mui-

to curto de tempo, tornando essa 

estratégia quase que proibitiva para 

o MDB. Independente do desempe-

nho eleitoral do Henrique Meireles, 

suspeito que esse será o rumo que o 

partido vai tomar, pois é o que dis-

põe de maiores recursos dos fundos 

eleitoral e partidário, maior tem-

po de propaganda na TV e rádio e 

grande capilaridade nacional. Pode 

ser uma candidatura competitiva se 

conseguir se afastar da toxicidade 

do presidente Michel Temer e ao 

mesmo tempo mostrar que foi sob 

a sua liderança no Ministério da Fa-

zenda que o Brasil conseguiu reequi-

librar a sua macroeconomia

Não é novo o alerta de cientistas 

políticos sobre a necessidade de os 

Haverá muita dor 

no curto prazo, pois 

as políticas a serem 

implementadas exigirão 

custo alto, mas já  

existe espaço de 

entendimento

partidos se reaproximarem do elei-

tor, apontando os riscos do aumen-

to dessa desconexão. Considera que 

isso possa acontecer? 

Essa é uma análise interessante, 

pois hoje o Brasil está vivendo um 

momento muito peculiar de efer-

vescência de sua democracia. Há 

um jogo incerto, competitivo, lim-

po, com um calendário firme, sem 

fraude. Esses são valores que a teo-

ria democrática identifica como po-

sitivos, e sugerem que a democracia 

no Brasil está excelente. Por outro 

lado, há um desencantamento gi-

gante da população. As pessoas 

estão fartas e desencantadas com 

a política. Mas considero que esse 

desnorteio, essa dúvida, também 

pode ser interpretada sob a pers-

pectiva da qualidade de nossa de-

mocracia. Enquanto economistas 

que trabalham com cenários veem 

a incerteza como algo detestável, 

para a democracia é muito bom. 

Acho que, elegendo-se um presi-

dente limpo, as coisas tendem a se 

acalmar. Haverá muita dor no cur-

to prazo, pois as políticas a serem 

implementadas exigirão custo alto, 

mas já existe espaço de entendimen-

to. Existe uma boa interpretação na 

sociedade, por exemplo, de que a 

Previdência Social do jeito que está 

é sinônimo de privilégio, em que 

muitos pagam e poucos se benefi-

ciam. Por isso acho que o jogo será 

duro, mas será jogado no campo. 

Não haverá mudança de regra, nem 

juiz ladrão. Haverá ajustes, refor-

mas, mas nada que quebre o jogo 

democrático, pois esse, no Brasil, 

não tem mais volta. (S.M.) 
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Em 2008, e mais precisamente no 
terceiro trimestre, a economia brasi-
leira vivia uma lua de mel ressabia-
da, ainda que o clima geral manti-
vesse uma certa euforia. O Produto 
Interno Bruto (PIB) acumulara um 
crescimento de 20,5% de 2004 a 
2007, uma média superior a 5% ao 
ano e com relativa regularidade, sem 
os altos e baixos agudos que caracte-
rizam a curva do crescimento brasi-
leiro desde a década de 1980.

O ressabiamento resultava dos 
ventos que sopravam do norte, 
mais precisamente dos Estados Uni-
dos, onde a bolha que se formara 
no mercado imobiliário a partir da 
oferta fácil de crédito que estimulou 
especulação com hipotecas ameaça-
va romper desde meados de 2007. 
Sabia-se que o rompimento dessa 
bolha contaminaria o clima econô-
mico benigno que reinava no mundo 
inteiro, associado também ao im-
pressionante crescimento chinês que 
vinha desde o início dos anos 1980.

A tensão latente no mundo, asso-
ciada ao esforço para manter o ciclo 
de crescimento sob controle, começa-
va a ser sentida nos indicadores ma-
croeconômicos brasileiros. A taxa de 

A ameaça que 
vem do norte
Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro

inflação oficial em 12 meses, medida 
pelo IPCA (IBGE), saltou de 4,46% 
em dezembro de 2007, praticamente 
no centro da meta do Banco Central 
(BC) que era de 4,5%, para 6,37% 
em julho de 2008, aproximando-se 
perigosamente do teto da meta que 
era de 6,5%, graças à margem de 
dois pontos percentuais de tolerân-
cia para cima ou para baixo.

O câmbio flutuante, claramen-
te sobrevalorizado em decorrência 
da superliquidez mundial que aqui 
aportava em busca de juros reais 
generosos, começou a dar sinais in-
quietantes a partir de julho, saltan-
do de R$ 1,56 por dólar (venda) no 
mercado comercial do primeiro dia 
do segundo semestre de 2008, para 
R$ 1,78 no dia 12 de setembro, uma 
sexta-feira, alta de 14,1%.

Com a inflação em alta, o BC já 
vinha botando as barbas de molho. 
A taxa Selic nominal, estacionada 
em 11,25% entre setembro de 2007 
e março de 2008, começara a subir 
desde então. No dia 10 de setembro 
daquele ano, uma quarta-feira, o Co-
mitê de Política Monetária (Copom) 
do BC anunciaria um segundo salto 
de 0,75 ponto consecutivo na taxa, 
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continua sendo a mais baixa da his-
tória em termos nominais.

“No Brasil, mais do que em outros 
emergentes, tradicionalmente eventos 
importantes sobre o mercado finan-
ceiro que influenciam muito a políti-
ca econômica, e a política monetária 
em particular, resultam de influência 
forte do que vem de fora”, constatou 
em entrevista dias antes do seminário 
o economista José Júlio Senna, chefe 
do Centro de Estudos Monetários da 
FGV IBRE e coordenador do evento.

Senna ratificou na sua apresenta-
ção de abertura do seminário que a 
situação externa tem mais influência 
sobre o clima de pessimismo cres-
cente que se instalou entre os analis-
tas e entre os agentes econômicos do 
país a partir do primeiro trimestre 
deste ano, com os indicadores seto-
riais não ratificando as expectativas 
de que, após a tênue recuperação de 
1% no ano passado, o PIB poderia 
crescer em torno de 3% este ano.

O próprio governo rendeu-se aos 
fatos e no dia 22 de maio reduziu sua 
provisão de crescimento da econo-
mia este ano de 2,97% para 2,5%, 
alinhando seus números com as ex-

passando de 13% para 13,75% a 
partir do dia seguinte.

O país cuidava de combater o sur-
to inflacionário e de preservar os juros 
reais em torno de 7% ao ano, então 
a maior taxa do mundo, tentando 
manter a inflação e o câmbio sob con-
trole. Veio a segunda-feira da semana 
seguinte, 15 de setembro, e a quebra 
do banco de investimentos Lehman 
Brothers desencadeou a esperada crise 
com a força do furacão Katrina que 
três anos antes devastou a cidade nor-
te-americana de Nova Orleans. Mes-
mo ainda crescendo 5,1% em 2008, 
consequência da gordura acumulada, 
o PIB brasileiro não resistiu e amargou 
queda de 0,1% em 2009.

Nada do histórico acima está no 
horizonte nos dias atuais, mas o 4o Se-
minário Anual de Política Monetária, 
promovido pela FGV IBRE no dia 21 
de maio, mostrou que mais uma vez 
os respingos que vêm do norte, mais 
até do que a eleição presidencial mais 
incerta desde a redemocratização do 
país em 1985, novamente ameaçam 
os rumos da economia brasileira que, 
diferentemente daquele momento de 
fartura que vivia antes da crise de 

2008, tenta a duras penas consolidar 
a saída da mais profunda crise da sua 
história, com queda do PIB próxima 
a 9% entre o final de 2014 e o final 
de 2016.

Coincidentemente, na semana an-
terior ao seminário o BC interrom-
peu a trajetória declinante da Selic, 
mantendo-a em 6,5% ao ano quan-
do todo o mercado esperava nova 
redução, para 6,25%. Apesar da 
quebra de expectativas, a Selic atual 

As ameaças ao clima ainda 

relativamente benigno  

no campo externo são 

várias, para além do 

crescimento americano 

maior do que o previsto  

José Julio Senna – FGV IBRE

Fonte: BCB.
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pectativas do mercado expressas no 
Boletim Focus. (A equipe do Boletim 
Macro IBRE reviu suas previsões 
para o PIB para um crescimento 
de 1,9%) Embora a inflação, cujo 
controle após alcançar 10,67% em 
2015, muito acima do teto da meta 
que era de 6,5%, foi o grande trunfo 
da política econômica do atual go-
verno, ainda não preocupe – fechou 
o mês de abril em 2,76% em 12 me-

ses, abaixo do piso da meta, que é 
de 3% –, o mercado vem sinalizando 
expectativa de alta, tendo a previsão 
para este ano chegado em 3,5% no 
Boletim Focus de 21 de maio.

Paralelamente à certeza já antiga 
de que os alimentos não contribuirão 
este ano com a mesma intensidade 
com que contribuíram para os 2,95% 
do IPCA de 2017 – embora deva ha-
ver uma pressão adicional em função 

da greve dos caminhoneiros que jogou 
para as alturas uma série de produtos 
alimentícios –, o fenômeno que vem 
gerando mais expectativa de alta dos 
preços, em parte já concretizada nas 
cotações ao produtor – no segundo 
decênio de maio o IGP-M, calculado 
pelo FGV IBRE, chegou a 1,20%, 
contra 0,40% no segundo decênio de 
abril, fortemente influenciado pelo Ín-
dice de Preços ao Produtor (IPA) que 
saltou de 0,46% para 1,71% nos dois 
períodos analisados –, é o comporta-
mento do câmbio. A cotação do dólar 
norte-americano saltou de R$ 3,24 no 
dia 28 de fevereiro para R$ 3,74% 
no dia 18 de maio, alta de 15,4%, 
maior do que na aceleração pré-crise 
de 2008. Na quarta-feira, dia 30 de 
maio, o dólar fechou a R$ 3,73, indi-
cando continuação da volatividade.

E o 4o Seminário de Política Mo-
netária da FGV IBRE mostrou que, 
salvo influência adicional do quadro 
político-eleitoral doméstico, a valo-
rização do dólar novamente vem de 
fora e se trata de fenômeno mundial, 
ao menos para os países emergentes, 
desta vez provocado por situação 
inversa à de 2008. Agora é o cresci-
mento do PIB e do emprego nos Es-
tados Unidos que está penalizando 
as economias mais vulneráveis.

O PIB norte-americano anualiza-
do cresceu 2,3% no primeiro trimes-
tre deste ano, abaixo dos 2,9% do 
quarto trimestre de 2017, mas aci-
ma da média das previsões que era 
de 2%, e a inflação anual medida 
pelo Índice de Preços ao Consumi-
dor saltou de 2,07% em janeiro para 
2,46% em abril.

Com a economia crescendo e o 
consumo pressionando a inflação, o 
Federal Reserve (Fed), o Banco Cen-
tral norte-americano, é obrigado a au-

Meta (%) Banda (pontos percentuais) Inflação apurada (%)

1999 8 2 8,94

2000 6 2 5,97

2001 4 2 7,67

2002 3,5 2 12,53

2003 3,25 e 4,00** 2,0 e 2,5 9,3

2004 3,75 e 5,50** 2,5 7,6

2005 4,5 2,5 5,69

2006 4,5 2 3,14

2007 4,5 2 4,46

2008 4,5 2 5,9

2009 4,5 2 4,31

2010 4,5 2 5,91

2011 4,5 2 6,5

2012 4,5 2 5,84

2013 4,5 2 5,91

2014 4,5 2 6,41

2015 4,5 2 10,67

2016 4,5 2 6,29

2017 4,5 1,5 2,95

2018 4,5 1,5 -

2019* 4,25 1,5 -

2020* 4 1,5 -

*Metas já fixadas. **Em 2003 e 2004 as metas foram fixadas e depois alteradas por nova resolução do BCB.
Obs.: Em vermelho, as taxas que estouraram o teto da meta daquele ano. Fonte: BCB.

Meta de inflação é de 4,5% desde 2005
Histórico das metas de inflação brasileiras, banda de tolerância e inflação  

efetiva no ano (IPCA)
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mentar a sua taxa de juros, a Federal 
Funds rate que estava em 0,50% em 
dezembro de 2015, chegou a 1,00% 
em março de 2017 e 1,75% em março 
deste ano, atraindo fluxos de capitais 
em busca de porto seguro e provocan-
do a valorização do dólar, embora em 
termos reais os juros dos Estados Uni-
dos ainda estejam negativos.

Em dezembro de 2008, no auge da 
crise imobiliária, o Fed fixou sua taxa 
de juros em apenas 0,25% nominais, 
amplamente negativa em termos reais, 
na tentativa de resgatar o consumo e 
mesmo assim a economia norte-ameri-
cana patinou por muitos anos com as 
famílias afogadas nas dívidas contraí-
das durante a ciranda das hipotecas.

Senna ressalta o exemplo para 
justificar, em parte, o fato de a eco-
nomia brasileira vir reagindo abaixo 
do desejável ao estímulo da política 
monetária. Segundo ele os estímulos 
anticíclicos do governo para comba-
ter a crise de 2008/2009 “passaram 
do ponto, provocando o excesso de 
endividamento das famílias e das 
empresas” que desaguou na crise de 
2015/2016. Mas Senna reconhece 
que o quadro poderia estar melhor.

Para o economista da FGV IBRE, 
a política colocada em prática pela 
atual diretoria do BC que assumiu 
em maio de 2016 foi a mais correta 
possível, procurando demonstrar aos 
mercados que a prioridade absoluta 
era ancorar as expectativas da infla-
ção que ameaçava sair definitivamen-
te de controle. Tanto que somente na 
quarta reunião do Copom sob a atual 
direção do BC (19/10/2016) a Selic 
foi reduzida em 0,25 ponto percen-
tual, para 14%. Como a inflação já 
era cadente desde o início do ano, a 
Selic real ficou ainda mais alta, der-
rubando de vez a inflação e criando 

condições para o sistema funcionar 
novamente de forma adequada.

Senna explicou que enquanto o 
Brasil travava a batalha da inflação, no 
cenário internacional havia uma vira-
da positiva que vinha desde o começo 
de 2016, favorecendo o esforço brasi-
leiro, tanto que, ressalta, o Contrato 
de Swap de Risco de Crédito (CDS, na 
sigla em inglês) brasileiro, que vinha 
de 500 pontos, em maio de 2016 já 
estava em 350 e caiu na sequência a 
145 pontos (em 18 de maio deste ano 
estava em 205, enfatizando o aumen-
to da aversão aos emergentes).

Essa ajuda externa à política do 
BC, segundo a avaliação de Senna, 
só reforça a tese da forte influência 
externa sobre o comportamento da 
economia brasileira, embora ele con-
sidere que, apesar da reação tímida, 
“o impulso monetário (juros baixos) 
tem sido o principal instrumento da 
política econômica”. Mas admite 
que “nada disso (da retomada do 
crescimento) teria acontecido se as 
condições financeiras internacionais 
não fossem favoráveis”.

De acordo com a apresentação 
detalhada feita pelo chefe do Centro 
de Política Monetária da FGV IBRE e 
ex-diretor do BC (1985), sem menos-
prezar o estresse doméstico que tem 
seu epicentro no processo eleitoral e 
que pode sofrer influência negativa 
posterior, a depender do resultado 
das urnas e das propostas vencedoras, 
é de fora que vêm as maiores ameaças 
de desequilíbrios, não só para o Bra-
sil, mas para todos os emergentes.

As ameaças ao clima ainda relati-
vamente benigno no campo externo 
são várias, para além do crescimento 
americano um tanto desgarrado dos 
demais desenvolvidos (Japão e Zona 
do Euro), começando pela geopolítica, 
representada pelos conflitos no Orien-
te Médio e pelas marchas e contra-
marchas na Península da Coreia, pas-
sando pelo protecionismo explícito do 
governo Donald Trump e chegando às 
perspectivas de regulação das empre-
sas de tecnologia e os embaraços que 
isso possa trazer para o avanço das fa-
cilidades do mundo digital.

“Mas a principal vem dos juros 
dos Estados Unidos”, resume Senna. 
Quanto à perspectiva de um ciclo de 
alta dos juros reais neutros ante um 
quadro inflacionário mais agudo, 
como o ocorrido de forma dramática 
no começo dos anos 1980 como re-
flexo da segunda crise do petróleo, o 
economista apresentou dados sobre a 
queda sistemática desses juros ao lon-
go das três últimas décadas – atual-
mente na casa de 0,5% ao ano – que, 
na sua avaliação, sugerem “ausência 
de perspectiva de mudança”.

Do ponto de vista da inflação, 
Senna entende que, embora ela tenha 
alcançado a meta extraoficial norte-
americana, que é de 2%, e que o qua-
dro de pleno emprego ameaça elevar 

O importante, cada vez 

mais, será o discurso dos 

candidatos à Presidência 

da República, mais do que 

aquilo que o Banco  

Central fizer  

Luiz Fernando – Mauá Capital 
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as despesas do Estado (via aumentos 
de salários), há ainda vários trunfos 
que prometem impedir um aumento 
mais preocupante da inflação que 
exija maior aperto monetário.

Entre esses trunfos ele citou o 
crescimento sistemático do comércio 
digital (e-commerce), barateando os 
preços dos bens comercializados, e 
os efeitos da automação e da robo-
tização sobre o aumento de salários. 
O economista apresentou dados se-
gundo os quais a automação vem 
atingindo principalmente os traba-
lhadores de nível médio que perde-
ram 10,7 pontos percentuais de par-
ticipação no mercado de trabalho 
total entre 1996 e 2016.

Mesmo considerando os recen-
tes resultados fracos do Japão e da 
Zona do Euro, ameaçando o sin-
cronismo do crescimento no mundo 
desenvolvido, o pesquisador da FGV 
IBRE conclui que “as ameaças exter-
nas não parecem dramáticas” e que 
o temor de explosão inflacionária 
nos Estados Unidos vem de longe – 
exemplificou com o período recente, 
quando do enxugamento monetário 
do chamado “quantitative easing” 

ofertado para debelar os efeitos da 
crise de 2008/2009 – sem que esse re-
ceio se concretize. Mas a perspectiva 
de alta volatilidade, com seus efeitos 
sobre a gestão da política monetária 
brasileira, tende a permanecer.

Chegamos no limite
O economista e consultor Affonso 
Celso Pastore, ex-presidente do Banco 
Central (1983-1985), primeiro con-
vidado a falar no seminário sobre os 
rumos da política monetária brasilei-
ra, concordou com Senna quanto às 
ameaças que vêm de fora, ressaltando 
tanto o papel da valorização do dólar, 
favorecida pela política fiscal expan-
sionista de Trump em ambiente de ple-
no emprego, quanto do crescimento 
americano acima da média esperada.

Pastore citou dois exemplos para 
reforçar seus argumentos: do ponto 
de vista fiscal, a decisão tomada por 
Trump de reduzir a carga de imposto 
de renda sobre as empresas de 33% 
para 21%. E do ponto de vista do PIB, 
o fato de após vencer a crise de 2008 
a economia norte-americana vir cres-
cendo a uma média um pouco acima 

de 2,5% ao ano, contra um potencial 
de 1,7%. “O hiato do PIB passou de 
negativo para positivo”, resumiu.

Feita a constatação, o presidente da 
A. C. Pastore Consultores Associados 
minimizou o risco de contaminação 
brasileira pela crise da vizinha Argenti-
na, país que foi obrigado a recorrer em 
maio ao Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) para seguir honrando seus 
compromissos internacionais, ante a 
desvalorização do peso. Entre outras 
diferenças gritantes, Pastore destacou 
as elevadas reservas cambiais do Brasil, 
em torno de US$ 400 bilhões (Argen-
tina tem US$ 33 bilhões), e o fato de 
o país ter zerado seu déficit em conta-
corrente (Argentina tem déficit de 5% 
do PIB), graças a sucessivos superávits 
comerciais, que era de aproximada-
mente US$ 80 bilhões em 2014, e ao 
fluxo de investimento estrangeiro.

Mas o economista alertou que, do 
ponto de vista da recuperação econô-
mica brasileira, a crise argentina tem, 
sim, papel negativo relevante, por ser 
o país vizinho o maior importador de 
produtos industrializados do Brasil, 
especialmente automóveis. “Teremos 
um efeito chato sobre a produção 
das montadoras”, constatou. Por esse 
caminho, a crise argentina, segundo 
Pastore, fará com que o Brasil deva 
desfrutar menos da grande vantagem 
trazida pela desvalorização da moeda: 
o aumento da competitividade dos 
produtos industriais.

Então, por que a moeda brasileira 
depreciou mais do que a média dos 
emergentes, pelo menos até 18 de 
maio, quando o BC resolveu triplicar 
a oferta de swap cambial e a situação 
acalmou nos primeiros dias da sema-
na seguinte? Pastore entende que não 
foi por falta de oferta de moeda. Ele 
destacou a herança da maior recessão 

Auge dos juros norte-americanos foi na década de 1980
Juros reais de política monetária dos Estados Unidos por década – taxa de juros (%)
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Fonte: José Júlio Senna com dados da Bloomberg.
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dança desse quadro está atrelada ao 
que acontecerá nas eleições de outubro 
para se saber se o ambiente será favo-
rável à retomada das reformas essen-
ciais a uma estabilidade duradoura.

Falha de comunicação
O economista Luiz Fernando Figuei-
redo, CEO da gestora Mauá Capital 
e ex-diretor de Política Monetária do 
BC (1999-2003), concordou com Pas-
tore quanto à piora do quadro geral, 
incluindo o do câmbio, ressaltando a 
correlação do crescimento do fluxo 
cambial com o aumento da necessida-
de de “hedge” por parte das empresas, 
conforme destacou o consultor.

Figueiredo disse também que da-
qui para a frente “o importante, cada 
vez mais, será o discurso dos candida-
tos à Presidência da República, mais 
do que aquilo que o Banco Central fi-
zer”, enfatizando a dominância que a 
política terá até abril sobre os fatores 
domésticos que guiam os comporta-
mentos dos mercados.

Mas o executivo concentrou sua 
intervenção no 4o Seminário  Anual 
de Política Monetária no que ele 

da história e também de retomada 
mais lenta sobre as empresas.

O resultado é que o nível de uti-
lização da capacidade instalada das 
empresas está muito baixo, barran-
do a retomada dos investimentos, 
e a alavancagem está alta e com 
uma componente de dívida em dó-
lar elevada. Muitas empresas fize-
ram “hedge” parcial dessas dívidas, 
apostando em uma estabilidade do 
câmbio e, em consequência, buscan-
do aplicações domésticas mais rentá-
veis, e, avalia o economista, quando 
chegou a valorização global do dólar, 
tiveram que correr ao mercado para 
buscar a proteção que deveriam ter 
feito antes, pressionando a demanda 
pela moeda norte-americana.

Neste cenário, Pastore entende 
que cresceu o grau de incerteza sobre 
a economia brasileira e que não resta-
va ao BC alternativa a não ser inter-
romper a trajetória de queda da Selic, 
como aconteceu no dia 16 de maio, 
ainda que o hiato do PIB, a diferença 
entre o PIB potencial e o crescimento 
real, continue exigindo estímulos à 
retomada do crescimento.

“A política monetária chegou ao 
limite”, avaliou Pastore, explicando 
que de agora em diante o país vai de-
pender do quadro externo, no qual 
ele espera o prosseguimento da va-
lorização do dólar “com certa inten-
sidade”, e do doméstico. “O Banco 
Central sempre admitiu que o qua-
dro favorável dependia do cenário 
externo e do quadro fiscal. Eu digo, 
fiscal e político.”

“Não se pode querer do BC mais 
do que ele pode dar. Precisamos de 
muito mais do que de política mo-
netária para consertar o país”, disse, 
ressaltando que há mais incertezas do 
que certezas no horizonte e que a mu-

entendeu como um erro de comuni-
cação do BC em relação à reunião 
do Copom dos dias 15 e 16 de maio 
que resultou na manutenção da Selic 
em 6,5% ao ano, quando a maioria 
esmagadora do mercado (cerca de 
75% no dia da reunião, segundo ele) 
esperava uma redução para 6,25%, 
conforme sinalizado anteriormente 
pela autoridade monetária.

“O BC tem que dizer o que está 
pensando, mas não deve ser asserti-
vo demais. Ele tinha dito claramen-
te que iria continuar a redução”, 
ponderou Figueiredo, afirmando 
que da forma como foi feito “foi a 
pior maneira possível de tomar uma 
decisão correta e que pode levá-la a 
ser incorreta”. Para o ex-diretor do 
BC, de agora em diante todo mundo 
ficará com muito mais dúvidas em 
relação ao que o BC falar.

“Não é uma questão de ganhar 
ou perder dinheiro”, disse o econo-
mista. O problema, na avaliação de 
Figueiredo, é que por acreditar mui-
to no BC, o mercado foi todo levado 
em uma direção que acabou não sen-
do a mesma tomada pela autoridade 
monetária, deixando entender que o 

Juros norte-americanos: intervalos de alta encurtaram
Alterações recentes da taxa de juros dos Estados Unidos (Federal Funds Rate)  
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futuro dessa credibilidade ficou em 
xeque. “A única coisa oposta [no dia 
da reunião do Copom] era a taxa de 
câmbio. Não houve como não asso-
ciar uma coisa à outra”, disse. 

Fiscal, fiscal, fiscal!
Um dos responsáveis pela instituição 
no Brasil do regime de metas de in-
flação como diretor do BC no perío-
do 1999-2001, o economista Sérgio 
Werlang, assessor da presidência da 
FGV, também comentou a decisão do 
BC de manter a taxa de juros estável 
na reunião de maio. O comentário 
de Werlang foi no contexto de uma 
argumentação sobre a interdepen-
dência que têm política monetária e 
política fiscal em países com fragili-
dade fiscal. “O BC manteve a Selic 
parada em 6,5% ante a expectativa 
de redução. Ora, surpresa: no dia se-
guinte o câmbio sobe!”

Se a suposta prudência da auto-
ridade monetária não surtiu o efeito 
esperado sobre o mercado de câmbio 
que vinha em uma sequência de des-
valorização da moeda, uma das ex-

plicações possíveis para essa aparente 
contradição com os cânones, segun-
do a avaliação do economista, seria a 
de que o mercado entendeu que logo 
adiante o BC iria iniciar um ciclo de 
alta da Selic, com efeito negativo so-
bre a dívida pública que passou de 
51,5% do PIB em dezembro de 2013 
para 75,3% em março de 2018.

“É só um raciocínio para realçar 
como a política monetária em países 
com fragilidade fiscal está essencial-
mente dependente da política fiscal”, 
disse. No atual contexto vivido pelo 
Brasil, Werlang entende que não é 
hora adequada para se modificar 
drasticamente a meta de inflação, 
reduzindo-a para 3% ao ano como 
é desejo de muitos especialistas, in-
clusive de segmentos do próprio BC. 
Werlang lembrou que as metas para 
2019 e 2020 já foram reduzidas, 
respectivamente, para 4,25% e 4%, 
com faixa de tolerância de 1,5 ponto, 
a mesma deste ano, último da meta 
de 4,5% que perdura desde 2005.

Em um contexto de análise de 
quatro pontos institucionais da po-
lítica de metas de inflação, a palestra 

abriu espaço para Werlang dar vá-
rias estocadas na última decisão do 
Copom que ele considerou equivo-
cada. Ele estranhou a unanimidade 
da decisão em um contexto no qual 
a expectativa geral era de redução 
e disse que as divergências havidas 
nos debates deveriam ser explicita-
das já no final da reunião, durante o 
anúncio da Selic. “O voto é um ins-
trumento poderosíssimo de comuni-
cação”, reforçou.

Werlang defende também que o 
BC passe a divulgar seus modelos 
de análise de modo a que o públi-
co interessado possa conhecer suas 
especificidades. Novamente em refe-
rência à decisão do Copom em maio, 
o economista da FGV ponderou: 
“Pode ser que os modelos internos 
[do BC] tenham uma componente 
cambial enorme”.

O ex-diretor do BC também 
mencionou a independência do BC 
como um ponto institucional im-
portante a ser aperfeiçoado rele-
vante no combate à inflação, mas 
admitiu que o momento não é de 
concentrar esforços nesse tema. 
“Acho que não vale a pena um 
grande esforço para aprovar a inde-
pendência do Banco Central agora. 
O esforço agora é, em primeiro lu-
gar, fiscal, em segundo, fiscal e em 
terceiro, fiscal!”, enfatizou.

Depósitos remunerados 
O economista-chefe do Banco Safra, 
Carlos Kawall, ex-secretário do Te-
souro Nacional (1o governo Lula), 
defendeu na sua palestra a impor-
tância da aprovação da proposta de 
que se possa fazer depósitos remune-
rados no BC. “A criação do depósito 
remunerado no BC é uma importan-

Automação está tirando emprego do trabalhador médio
Distribuição do emprego nos Estados Unidos por grau de habilidade (1996 e 2016)

Fonte: José Júlio Senna.
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te medida que contribuirá para a efi-
ciência do processo de gerenciamen-
to de liquidez e é fundamental para a 
autonomia operacional da autorida-
de monetária”, disse.

Para sustentar sua argumenta-
ção, Kawall relatou a experiência do 
Fed que criou esse instrumento em 
2008, pressionado pela necessidade 
de injetar recursos no mercado para 
socorrer as instituições em crise. O 
economista disse que, “idealmente”, 
os depósitos no BC seriam remunera-
dos pela meta da Selic e que, no seu 
entender, esse procedimento abarca-
ria a maior parte do excesso de li-
quidez, acrescentando que o “ajuste 
fino” dessa liquidez seria feito por 
meio de leilões, como já se faz hoje, 
via operações compromissadas.

Para o ex-secretário do Tesouro, 
a adoção dos depósitos remunerados 
permitiria a redução dos compulsó-
rios bancários, hoje um dos princi-
pais instrumentos de política mone-
tária do BC, liberando os depósitos 
a prazo e em poupança e favorecen-
do com isso a desejada redução dos 
“spreads” bancários, uma vez que 
haveria maior volume de recursos 
disponível para empréstimos.

O economista Afonso Bevilaqua, 
professor da PUC-Rio e também ex-
diretor do BC (1o governo Lula), fez 
um balanço dos resultados obtidos 
pela atual diretoria do BC no esforço 
para ancorar as expectativas de in-
flação que perdera progressivamen-
te essa âncora ao longo do primeiro 
governo Dilma Rousseff, chegando 
a 10,67% em 2015, já no segundo 
mandato da ex-presidente.

Segundo a análise de Bevilaqua, a 
retomada do controle efetivo da in-
flação, que fechou 2017 em 2,95%, 
abaixo do piso da meta que era de 

3%, abriu espaço para a queda dos 
juros nominais ao nível de 6,5%, 
os menores da história da política 
monetária no país. Na avaliação do 
professor da PUC-Rio, contribuiu 
para a redução da taxa de juros a 
Resolução no 4.582 do BC, de junho 
de 2017, que fixou em 4,25% e em 
4%, respectivamente, as metas de in-
flação para 2019 e 2020.

Para Bevilaqua, não há razão para 
supor que essa política monetária tão 
bem-sucedida, auxiliada pelo choque 
favorável dos produtos agrícolas em 
2017, venha a perder a credibilidade 
nos próximos meses, apesar do final 
do ciclo de redução da Selic. Na sua 
avaliação, é natural que com a reto-
mada do crescimento econômico e 
a posição menos favorável do setor 
agropecuário os juros básicos voltem 
a subir e se posicionem no nível dos 
juros neutros da economia “sejam lá 
eles quais forem”.

O economista avalia que, mesmo 
a taxa de câmbio tendo ultrapassado 
os R$ 3,60 estimados pelo BC há al-
guns meses como compatível com o 

cumprimento da meta de inflação de 
2019, ainda não há motivo para ele-
vação da Selic em defesa dessa meta, 
salvo uma continuidade da deprecia-
ção do real no próximo trimestre. 
Sem contar o risco fiscal embutido 
na eleição de outubro.

Ainda na linha de comemorar o 
controle inflacionário obtido pela 
atual direção do BC, o economista 
Eduardo Loyo, sócio do banco BTG 
Pactual e que também foi diretor do 
BC no primeiro governo Lula, disse 
que discorda das análises segundo 
as quais a autoridade monetária foi 
longe demais ao permitir que a queda 
da inflação chegasse ao ponto atual, 
ficando abaixo do piso da meta.

Segundo, Loyo, a esses questiona-
mentos ditos “canônicos do regime 
de metas” ele responde com argu-
mentos também canônicos do BC 
segundo os quais em caso de cho-
ques favoráveis que levem a inflação 
a patamares muito baixos a posição 
correta é deixar que esses efeitos pri-
mários se transmitam e, no máximo, 
combater o que possa haver de “efei-
tos secundários de persistência da in-
flação baixa”.

Loyo disse que considera esses ar-
gumentos “válidos”, embora insufi-
cientes para explicar o que tem sido 
a trajetória da inflação porque a ele 
não parece que a inflação tenha fica-
do abaixo das metas projetadas “so-
mente como consequência do impac-
to direto de condições favoráveis”.

Ainda considerando talvez que os 
níveis alcançados pela inflação já jus-
tificassem a tomada de medidas para 
evitar que eles criassem raiz, Loyo 
disse ser simpático a teses que justifi-
cam os desvios de meta para baixo da 
parte de quem tem um longo históri-
co de desvios para cima. 

É só um raciocínio para 

realçar como a política 

monetária em países com 

fragilidade fiscal está 

essencialmente dependente 

da política fiscal  

Sérgio Werlang – FGV
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Se vários dos economistas liberais 
presentes ao 4o Seminário Anual de 
Política Monetária questionaram a 
decisão do BC de interromper o ci-
clo de queda da Selic por questões de 
mercado, dois desenvolvimentistas 
ouvidos por Conjuntura Econômica 
sobre o tema do encontro criticaram 
o BC por preocupações com o cres-
cimento. “Se o BC fosse sensível à 
atividade econômica não há dúvida 
que deveria ser mais ousado com a 
Selic”, disse Fernando Ferrari Filho, 
professor da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), de 
orientação keynesiana.

“A interrupção do ciclo de que-
da dos juros em um contexto de 
estagnação e de alto desemprego 
mostra que temos pouca autono-
mia para conduzir uma política 
monetária voltada para finalidades 
domésticas”, fez coro Pedro Rossi, 
professor da Universidade Esta dual 
de Campinas (Unicamp). Rossi 
acrescentou que “o Brasil é um dos 
países que mais sofrem com os im-
pactos dos ciclos de liquidez inter-
nacional, sendo a taxa de câmbio 
real/dólar uma das mais voláteis do 
sistema”, tornando a taxa Selic re-
fém desses movimentos.

Rossi reconhece que há “pouca 
margem de manobra no contexto 
atual”, mas entende que, ainda as-

sim, “há formas de dar continuida-
de à queda dos juros com políticas 
voltadas para amenizar o impacto 
dos choques inflacionários”. Ele 
deu como exemplo a “dolarização” 
do preço da gasolina, política que, 
na sua avaliação, “é extremamente 
perversa” para o sistema de preços 
como um todo, dado o potencial de 
propagação que têm os choques 
no preço desse produto que, 
de acordo com o pro-
fessor da Unicamp, “é 
base de custos para 
outros preços”.

Ferrari ressal-
tou que a taxa de 
juros real brasi-
leira ainda está 
em torno de 
3,6%, sendo 

BC deveria ser mais ousado

essa, na sua avaliação, uma das 
razões pelas quais a economia não 
sai do estado de estagnação. Mas 
ele reconhece que a incerteza rela-
cionada com o processo eleitoral 
no campo doméstico no qual os 
candidatos extremos lideram as 
pesquisas e o temor quanto à evo-

Foto: Enildo Amaral
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lução dos juros norte-americanos 
acabaram fazendo com que o BC 
fosse “cauteloso”.

“O ponto é: será que se a Selic fos-
se reduzida em 0,25 ou 0,50 ponto 
percentual os juros de mercado rea-
giriam? Não!”, pergunta e responde, 
afirmando que é preciso agir para 
“quebrar essa barreira”. Para Ferra-
ri, o BC deveria “partir para regular 
melhor o mercado e forçar os bancos 
a correr risco”, acrescentando que o 
sistema bancário do Brasil prefere 
viver de operações de tesouraria com 
títulos públicos.

Paralelamente aos aspectos técni-
cos da política monetária, o econo-
mista carioca radicado no Rio Gran-
de do Sul entende que tanto o BC 
quanto o governo atual como um 
todo “são extremamente insensíveis 
à situação da economia”, até porque 
“não querem correr o risco de perder 
a conquista da inflação baixa, talvez 
o único legado deste governo”.

Ferrari concorda que o poten-
cial de crescimento brasileiro está 
muito baixo, entre 2,7% e 2,8%, 
e que para o país crescer em rit-
mo mais acelerado são necessárias 
reformas, paralelamente a “juros 
reais civilizados”. Também está de 
acordo que a reforma da Previdên-
cia se faz necessária para cobrir a 
demanda futura por aposentado-
rias e para fazer justiça social entre 
os empregados do setor público e o 
setor privado.

A concordância em relação às 
avaliações liberais para aí. O pro-
fessor da UFRGS considera que 
a reforma tributária é a mais im-
portante para a retomada do cres-
cimento, ponto de partida para a 

melhoria geral dos indicadores 
brasileiros na sua avaliação. Fer-
rari ressalta que o desequilíbrio 
fiscal, que estava em 0,6% do PIB 
em 2014, só ficou agudo com a re-
cessão. Ele também defende uma 
reforma patrimonial que retire 
“elefantes brancos” da responsabi-
lidade do setor público, citando os 
Correios como exemplo.

Rossi, da Unicamp, também vê 
a retomada do crescimento como 
ponto de partida para a solução 
dos problemas brasileiros. Ele criti-
ca aqueles que consideravam que os 
ajustes iniciados em 2015, como o 
estabelecimento de um teto para os 
gastos e a reforma trabalhista iriam 
permitir a recuperação da confiança 
no crescimento.

“Nós dizíamos que o ajuste reces-
sivo iria gerar desemprego e reces-
são”, contrapôs, acrescentando que 
reforma da Previdência é medida de 
longo prazo. “Não se retoma cresci-
mento com reforma da Previdência. 

Retoma-se crescimento com políti-
cas de crescimento”, disparou.

De acordo com a análise do 
economista da Unicamp, a própria 
questão fiscal só se resolve com 
crescimento. “É preciso inverter a 
lógica de que o fiscal é precondi-
ção para crescimento. O fiscal é ex 
post”, argumenta, acrescentando 
que “uma vasta literatura” pro-
va que cortes de gastos públicos 
em contexto de crise econômica 
só servem para agravar essa crise. 
“É preciso mobilizar instrumentos 
para garantir o emprego e o cres-
cimento e não retirar o Estado de 
cena e achar que a crise se resolve 
espontaneamente”, afirmou.

Rossi afirmou que, passada mais 
de uma década, o tripé macroeconô-
mico – meta de inflação, câmbio flu-
tuante e superávit primário – mostrou 
que não resolve o problema brasilei-
ro. “O regime fiscal é pró-cíclico, 
o câmbio é muito volátil e os juros 
reais continuam altos para padrões 
internacionais”, elencou, acrescen-
tando que o controle da inflação é 
fundamental, mas não deve ser feito 
com desemprego e recessão.

Em relação ao câmbio, tanto 
Rossi quanto Ferrari defendem me-
didas de controle de fluxos de capi-
tais que combatam a especulação. 
O professor da Unicamp disse que 
no livro Taxa de câmbio e política 
cambial no Brasil (FGV Editora) 
ele defende medidas estruturais que 
aumentem a regulação e que redu-
zam a especulação cambial. “Por 
que a moeda brasileira é tão volá-
til? Por que temos que administrar 
‘overshooting’ atrás de ‘overshoo-
ting?’”, pergunta. (C.S.) 

O ponto é: será que  

se a Selic fosse reduzida  

em 0,25 ou 0,50  

ponto percentual os  

juros de mercado 

reagiriam? Não!  

Fernando Ferrari Filho – UFRGS
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Se no terreno puramente econômico 
as ameaças externas e internas não 
pareceram suficientes para abater 
fortemente o ânimo dos participan-
tes do 4o Seminário Anual de Política 
Monetária da FGV IBRE, o tema da 
eleição presidencial, que percorreu 
toda a sequência de intervenções dos 
palestrantes do campo econômico, 
foi o que mais estimulou o debate e o 
que se mostrou o mais carregado de 
apreensão. “A eleição presidencial 
segue nebulosa”, foi a frase-resumo 
com que o cientista político Ricardo 
Ribeiro, da MCM Consultores, con-
vidado para falar do essencial pano 
de fundo político do debate econô-
mico, iniciou sua palestra.

Ribeiro lembrou que em outras 
eleições o quadro das candidaturas já 
estava basicamente definido na altura 
de maio. Desta vez, segundo sua ava-
liação, o enorme estrago e desestru-
turação provocados pela Operação 
Lava Jato no quadro político do país, 
ainda que com o saldo altamente po-
sitivo de um inédito sucesso no com-
bate à corrupção, e a mudança na le-
gislação que proibiu o financiamento 
empresarial de campanhas, irá fazer 
com que as coalizões só estejam total-
mente definidas em julho, às vésperas 
do início da campanha oficial.

Apesar da prisão do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e da certeza 

de que ele não concorrerá e da qua-
se certeza de que não estará livre na 
época da campanha, Ribeiro avalia 
que as alternativas mais prováveis 
de vitória ainda estão com um can-
didato do PT apoiado por Lula, com 
o ex-ministro da Fazenda (governo 
Itamar Franco) Ciro Gomes (PDT) e 
com o ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin (PSDB), sendo dos 
três o único considerado de centro-
direita, o campo político que apoia 
as reformas vistas pela maioria dos 
analistas econômicos como essen-
ciais para a retomada do crescimen-
to econômico com equilíbrio fiscal.

O cientista político apoiou sua 
argumentação referente ao PT na 
pesquisa Datafolha feita em abril se-
gundo a qual 30% dos entrevistados 
disseram que “certamente” votariam 
em um candidato indicado por Lula 
e outros 16% disseram que conside-
ravam a possibilidade de votar nesse 
candidato. Para Ribeiro, caso o PT 
aceite como certa a ausência do ex-
presidente no pleito e passe a traba-
lhar em uma candidatura alternati-
va, que neste momento ele considera 
a do ex-prefeito de São Paulo Fer-
nando Haddad como a mais viável, 
suas chances são reais. O problema, 
ressalvou, é que, preso, Lula terá di-
ficuldades para transferir votos para 
seu candidato.

Aumentam as incertezas

Da parte do centro-direita, a difi-
culdade maior, segundo a avaliação 
do cientista político, é encontrar uma 
forma de catalisar o grande número 
de candidaturas que se apresenta. “Se 
não houver convergência do centro-
direita, a candidatura desse campo 
ficará muito complicada”, avaliou. 
Para Ribeiro, a perspectiva é de que 
pelo menos Alckmin, o ex-ministro da 
Fazenda Henrique Meirelles (MDB) e 
o senador Álvaro Dias (PV) disputem 
o pleito, mas o analista só vê chances 
para o primeiro.

Sobre o candidato Jair Bolsonaro 
(PSC), considerado de extrema-direi-
ta, Ribeiro entende que ele “já é um 
fenômeno”, favorecido pelo ambiente 
propício ao seu crescimento. Para o 
analista, Bolsonaro tem chance real de 
chegar ao segundo turno, mas perderia 
para qualquer um dos concorrentes.

Entre outros problemas, o candida-
to do PSC, segundo o especialista, en-
frenta dificuldades entre o eleitorado 
feminino e no eleitorado mais pobre, 
neste último por ser pouco conhecido 
ou por sua agressividade excessiva. 
Ribeiro também não vê perspecti-
va de vitória para a candidatura de 
Marina Silva (Rede). Na sua avalia-
ção, ela “não conversa com nenhuma 
força relevante” e “aparece bem nas 
pesquisas por causa da lembrança da 
eleição anterior”. (C.S.) 
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Diversos argumentos são propostos 
para explicar a opção pela saída do 
Reino Unido da União Europeia. 
Novas tecnologias, novas configura-
ções produtivas na área da economia 
digital e de serviços são destacadas 
como fatores que marginalizam a 
força de trabalho com menor qua-
lificação. Esses fatores teriam leva-
do a população com menor nível 
de escolaridade e longe dos grandes 
centros urbanos a votar a favor do 
Brexit. O governo do Reino Unido 
avaliou mal a permissão para a en-
trada de pessoas oriundas dos 10 
novos membros da União Europeia 
(Eslováquia, República Checa, Chi-
pre, Estônia, Letônia, Malta, Polô-
nia, Lituânia e Hungria) em 2004. 
O governo liberou a entrada ime-
diata de imigrantes desses países. 
A estimativa era de uma entrada de 
130.000 pessoas entre 2004-2012. 
Ingressaram 423.000 imigrantes, 
sendo que parte desses se dirigiu 
para as pequenas cidades do interior 
onerando a oferta dos serviços pú-
blicos. Os favoráveis à permanência 
na União Europeia não fizeram uma 
boa campanha subestimando a for-
ça do voto a favor do Brexit.

Existe uma vasta literatura sobre 
a experiência da União Europeia so-
bre como proceder para consolidar 

Brexit e o acordo de 
serviços financeiros   

gociação dos acordos firmados e 
quatro modelos são possíveis para 
o setor financeiro.

Modelo 1: passporting. Firmas se-
diadas nos países membros da UE e 
países não membros da União, mas 
que pertencem à Área Econômica 
Europeia (além dos 28 países da UE 
fazem parte Islândia, Liechtenstein 
e Noruega) podem vender serviços 
“passporting”. Firmas podem aplicar 
para um “passaporte”, a ser expedi-
do pelas autoridades nacionais do seu 
país, que assegura o cumprimento de 
regulações e as normas acordadas na 
União Europeia para o setor finan-
ceiro. Isso permite que estabeleçam 
sucursais em outros países sem terem 
que passar por novos monitoramentos 
detalhados. As firmas do setor finan-
ceiro do Reino Unido não terão mais 
acesso a esse passaporte quando se 
completar o Brexit. 

Modelo 2: seguir as regras para o 
setor financeiro negociadas na Or-
ganização Mundial do Comércio. 
Essas são mais restritivas quanto à 
livre mobilidade de operações finan-
ceiras e preveem uma maior margem 
de liberdade para o estabelecimento 
de exceções. 

Modelo 3: princípio da equivalên-
cia. A União Europeia pode conceder 
equivalência se considerar que as re-

processos de integração, mas não há 
uma literatura sobre como sair de 
um acordo, caso se queira minimi-
zar danos para o membro que sai e 
os que ficam.

Um dos temas que tem suscitado 
muitas questões se refere ao de ser-
viços financeiros. O setor respondeu 
por 6,5% do PIB do Reino Unido, 
empregou mais de um milhão de pes-
soas e explicou 11% da receita total 
tributária do país em 2017. O Reino 
Unido é deficitário na balança comer-
cial, mas superavitário em serviços, 
sendo o principal item os serviços fi-
nanceiros. Em 2017, o superávit dos 
serviços financeiros foi de 53,6 bi-
lhões de libras esterlinas.1

A relação entre a União Euro-
peia (UE) e o Reino Unido (RU) é 
expressa nos seguintes valores: 25% 
da receita de serviços financeiros do 
RU advém de operações com a UE; e 
40% das exportações de serviços de 
investimento e bancários do RU vão 
para o continente europeu. A União 
Europeia, porém, também depende 
do RU que sedia as principais insti-
tuições financeiras e, pelo seu histó-
rico, assegura os menores custos de 
transações para as operações finan-
ceiras na União Europeia.

A saída do Reino Unido da 
União Europeia requer uma rene-
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vavelmente Nova York, Cingapura e 
Hong Kong ...deixando toda a Euro-
pa menos competitiva”.

O recado é claro: o Reino Unido 
não será um “tomador de regras” e 
quer negociar regras de equivalência 
com reciprocidade e mútuo reconhe-
cimento dos marcos legais. O setor 
financeiro é importante para o Reino 
Unido, mas também para os 27 mem-
bros da União Europeia. Um acordo 
que não atenda a todas as partes en-
volvidas irá gerar instabilidade finan-
ceira na região. O Reino Unido não irá 
aceitar negociações onde a União Eu-
ropeia queira impor os seus padrões. 
A negociação deve visar a marcos re-
gulatórios que produzam resultados 
similares, mas podem haver diferen-
ças de procedimentos e padrões. De-
verão ser criadas instâncias de super-
visão fora do arcabouço institucional 
da União Europeia, mas como cada 
país estabelece a governança do seu 
mercado é uma questão nacional. Em 
casos de divergências, mecanismos de 
arbitragem e solução de controvérsias 
serão acionados. 

gulações/legislação do país levam aos 
mesmos resultados que as regras eu-
ropeias. Facilita o acesso ao mercado, 
mas tem que ser negociada separada-
mente para os diversos tipos de servi-
ços financeiros e a concessão pode ser 
anulada unilateralmente.

Modelo 4: acordos de livre-co-
mércio. O setor financeiro entra 
nos acordos de livre-comércio que a 
União Europeia realizou a partir do 
final dos anos de 1990. No entanto, 
a cobertura dessas negociações tem 
sido limitada em comparação com o 
escopo de serviços que são disponíveis 
para o Reino Unido como membro da 
União Europeia. 

Em 28 de fevereiro foi publicado 
um rascunho das condições de saída 
do Reino Unido proposto pela Comis-
são Europeia, que garante os direitos 
de “passporting” até 31 de dezembro 
de 2020, mas antes disso seria feito 
um acordo. Com os termos de acordo 
não conhecidos no período de transi-
ção podem aumentar a instabilidade 
do sistema financeiro com as firmas 
precificando possíveis perdas.

No dia 7 de março último, o chan-
celer do Tesouro do Reino Unido, 
Philip Hammond, fez um discurso 
onde expôs os principais pontos da 
posição inglesa.2 Em seu discurso 
afirma que “o passaporte da União 
Europeia não criou a City de Lon-
dres ...e nem alguma regulação inte-
ligente ou incentivo governamental. 
É uma combinação de intangíveis: 
linguagem; sistema legal; fuso horá-
rio; cultura; redes; apetite pelo risco; 
o arcabouço regulatório...”. Em adi-
ção afirma que “os maiores ganha-
dores com qualquer fragmentação 
do mercado londrino não serão Paris 
ou Frankfurt, prestem atenção! Os 
verdadeiros beneficiários serão pro-

O caminho preferido pelo Reino 
Unido seria, portanto, um acordo de 
livre-comércio com uma negociação 
de serviços que atenda aos interes-
ses de ambas as partes. Nesse caso 
é preciso lembrar que os 27 países 
membros da União Europeia não 
têm posições totalmente convergen-
tes quanto ao processo do Brexit.3

A República Checa, Hungria, Po-
lônia e Eslováquia querem acordos 
que garantam a presença do Rei-
no Unido nos mercados europeus 
e aceitam negociações mais flexí-
veis em relação às regras da União 
Europeia. No entanto, em última 
instância, quem irá determinar as 
diretrizes da negociação serão as 
grandes economias da União Euro-
peia. França e Alemanha priorizam 
o tema da estabilidade da União Eu-
ropeia e querem negociações que se 
atenham às regras vigentes, mas a 
Alemanha tem uma posição menos 
rígida que a França.

Em suma, no setor financeiro 
a negociação do Brexit vai ter que 
encontrar um consenso para que a 
saída do Reino Unido não provoque 
grandes turbulências no mercado fi-
nanceiro e, ao mesmo tempo, o país 
não goze do mesmo status quo dos 
membros da União Europeia. A his-
tória não ajuda para mostrar o ca-
minho a ser seguido.  

1Os números citados e a descrição das moda-
lidades de negociações foram extraídas de 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/
explainers/brexit-and-financial-services.

2https://www.gov.uk/government/speeches/
chancellors-hsbc-speech-financial-services.   

3Eleanora Poli “Mapping member states’ stances 
in a post-Brexit European Union”. http://www.iai.
it/sites/default/files/iaiwp1631.pdf. 
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