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Nota do Editor
A edição deste mês foi concluída no calor da expectativa de o
governo Trump cumprir a promessa de ampliar o número de
produtos chineses sobretaxados
ao entrar nos Estados Unidos, e da resposta que os
asiáticos dariam à essa nova investida protecionista.
A guerra comercial que começou a ser esboçada com
o episódio da tarifação do aço e do alumínio agora
entra numa escalada perigosa para o comércio, as decisões de investimento e o crescimento mundiais. E
confirma 2018 como o ano em que o cenário externo
definitivamente mudou de humor, em especial para os
países emergentes, que nos últimos dois anos puderam aproveitar condições financeiras internacionais
muito favoráveis.
A intensificação do ritmo de aumento das taxas
de juros nos Estados Unidos expõe fragilidades até
então escondidas sob o excesso de liquidez global.
Diferentemente da vizinha Argentina, que enfrenta problemas com suas contas externas, a maior
debilidade do Brasil não vem de fora, mas da não
conclusão das reformas essenciais para ajustar a trajetória fiscal, gerando um risco que agora é potencializado pela mudança do ambiente externo, além

das incertezas advindas do período eleitoral. Não é
à toa que os questionamentos quanto à capacidade
e compromisso do próximo presidente em ajustar as
contas públicas passam a agitar os mercados, e esse
é o tema da Carta do IBRE, que sintetiza alguns cenários para que essa agenda de reformas aconteça
na intensidade necessária, discutidos entre pesquisadores e economistas da casa. Uma das preocupações
apontadas no texto, originalmente destacada por
Fernando Veloso, é a de que, mais além da disposição do governo eleito, será preciso enfrentar uma
fragilidade institucional que torna o Estado brasileiro vulnerável à captura por grupos de interesse,
refletindo-se na crise fiscal, já que a resposta a demandas específicas em geral é feita em detrimento
do restante da sociedade. Encontrar caminhos que
fortaleçam o nosso sistema será fundamental para
uma tomada de decisões consistente com o objetivo
de tornar o país apto a explorar todo o seu potencial
de desenvolvimento, de forma inclusiva, e proporcionando um ambiente de negócios saudável.
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Ajuste fiscal é imprescindível,
mas quais as chances de que
seja feito em 2019?
Luiz Guilherme Schymura
Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE

Existe um entendimento entre for-

De início, foi preciso definir o que

muladores de política econômica de

seria um ajuste fiscal “necessário”.

que um forte ajuste fiscal no início do

Essa definição depende de muitas

próximo mandato presidencial é fun-

variáveis e está ligada à questão

damental. O Brasil precisa de contas

das contas fiscais ajustadas ao ci-

públicas estruturalmente equilibradas

clo econômico. Simplificadamente,

para retomar uma trajetória de cresci-

uma das interrogações principais

mento sustentável. Contudo, detecta-

é sobre qual será a recuperação da

se na sociedade, como ficou claro no

receita tributária vinculada somente

apoio de parte expressiva da popula-

à retomada da economia. O deba-

ção aos caminhoneiros quando de sua

te sobre o tamanho mínimo neces-

paralisação, um descontentamento

sário do ajuste das contas públicas

com a situação do país. Embora a in-

já vem sendo travado de forma in-

flação e a taxa de juros estejam histo-

tensa no FGV IBRE. Sem entrar em

ricamente baixas, a qualidade dos ser-

mais detalhe, é possível dizer que,

viços públicos prestados e o mercado

na ausência de um aumento do re-

de trabalho vivem um mau momento.

sultado primário de pelo menos três

tas a essa pergunta variam entre os

A segurança pública, a saúde e a edu-

pontos percentuais (p.p.) do PIB, di-

pesquisadores do FGV IBRE. Grosso

cação são frequentemente apontadas

ficilmente será produzida uma dinâ-

modo, três correntes de cenários fo-

como setores nos quais as políticas pú-

mica da dívida pública conducente

ram apresentadas.

blicas estão sendo ineficazes. A taxa de

ao equilíbrio macroeconômico de

desemprego ainda elevada se conjuga

médio e longo prazo.

O pesquisador Samuel Pessôa está
entre os mais otimistas. Ele nota que

com uma qualidade do emprego mui-

Quais as chances de que isso ocor-

cientistas políticos têm apontado

to aquém do que se verificava há três

ra a partir de 2019 num horizonte

certo consenso na sociedade brasilei-

anos. Nesse contexto, discutiu-se no

temporal

rápido

ra de que as políticas públicas têm

FGV IBRE cenários para o acerto das

para recolocar a economia brasileira

que ser inclusivas. Esse fato explica

contas do governo a partir de 2019.

numa trajetória virtuosa? As respos-

o aumento da carga tributária desde
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a redemocratização, mas ao mesmo

ao longo do próximo mandato sem

de lidar com os problemas. O pes-

tempo existe uma demanda social de

trazer desequilíbrios externo ou in-

quisador divide a questão em três

que a inflação permaneça baixa. Des-

flacionário – o que deve contribuir

dimensões. A primeira delas é de

sa forma, Pessôa considera provável

para uma reeleição tranquila em

que há diferenciação entre as pro-

que, seja quem for eleito, o novo ou

2022. Ao contrário, se não fizer o

messas eleitorais que já vêm sendo

a nova presidente fará uma consoli-

ajuste fiscal, o próximo presiden-

feitas, de forma que aquilo que pode

dação fiscal em 2019, cujos termos

te trará de volta a inflação e não

configurar estelionato eleitoral para

serão debatidos com a sociedade ao

deve ir além do primeiro mandato,

um eventual vencedor pode não ser

longo do processo eleitoral.

segundo Pessôa. Consequentemen-

o mesmo para outro.

Assim, apesar da crise aguda do

te, ele vê incentivos suficientemen-

Em segundo lugar, os candidatos

governo Temer, a política fiscal ten-

te fortes para que seja realizado o

têm graus variados de experiência

de a ser preservada. Como escre-

ajuste fiscal necessário não só no

administrativa: alguns deles jamais

veu Pessôa em recente relatório aos

caso de eleição de um candidato

ocuparam qualquer cargo execu-

clientes da gestora Reliance, da qual

tivo, no setor público em especial,

é economista-chefe, “de fato a pin-

mas tampouco no setor privado.

guela ruiu com o episódio dos caminhoneiros e teremos que chegar do
outro lado do rio a nado. Já estamos
nadando. A água do rio não é nada
limpa e vamos ficar mais tempo nos
recuperando dessa travessia do que
eu imaginava”. Ainda assim, ele crê
que a travessia será feita.
Para o economista, o equilíbrio
político brasileiro, apesar de levar a
um desempenho econômico insatisfatório, é suficiente para fazer com que
a elevada inflação seja um fenômeno
confinado ao passado. O próximo

Pessôa considera provável

Castelar observa que gerir um país
não é só sentar na cadeira presiden-

que o novo ou a nova

cial e dar ordens. Uma dimensão

presidente faça uma

cial é o de formar equipes, o que

consolidação fiscal em

Banco Central, costuma chamar de

2019, que será debatida

não faltam interessados em ocupar

com a sociedade ao longo

deral, mas a tarefa de convocá-los

do processo eleitoral

é nada trivial. Segundo Castelar,

fundamental do trabalho presidenArminio Fraga, ex-presidente do
“RH do governo”. Evidentemente,
os principais cargos do governo fee montar um time entrosado não
quem nunca ocupou cargo execu-

presidente receberá um país com

tivo tende a não ter essas equipes,

inflação de 4% e Selic (taxa básica

pois jamais precisou delas ou teve

de juros) em torno de 6,5%. Nessas

centrista, mas mesmo na hipótese

oportunidade de com elas interagir.

condições, a realização de um ajus-

de vitória de um populista.

Isso é algo que pode ser dito de Lula

te fiscal poderá trazer a recompen-

Uma visão distinta é apresentada

no início do seu primeiro mandato,

sa do crescimento econômico num

por Armando Castelar, pesquisador

mas, por outro lado, o ex-presiden-

horizonte temporal suficientemente

do FGV IBRE. Ele se refere não ape-

te contava com os quadros do PT,

breve para configurar um incentivo

nas ao ajuste fiscal, mas de forma

que tinham ocupado cargos em go-

positivo poderoso para quem vencer

mais geral à capacidade de reação

vernos estaduais e municipais.

as eleições deste ano.

do próximo governo à difícil situ-

A terceira dimensão refere-se

Adicionalmente, o hiato do pro-

ação econômica do país. O ponto

ao fato de que diferentes candi-

duto ainda bastante aberto no iní-

enfatizado por Castelar é o de que

datos terão, caso cheguem ao po-

cio de 2019 permitirá que a econo-

candidatos diferentes, uma vez elei-

der, variados graus de facilidade

mia cresça uma média anual de 3%

tos, devem ter distintas capacidades

de lidar com um Congresso muito
J u l h o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7
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fragmentado. Esse problema será

da capacidade de “fazer acontecer”

particularmente agudo no caso de

o ajuste, haverá diferenças em torno

algum candidato de partido peque-

da ênfase no aumento da carga tri-

no vencer as eleições presidenciais.

butária ou na contenção de gastos,

Também é um problema para cuja

ou em mais ou menos gradualismo,

solução a experiência conta muito.

entre outros fatores.

O economista observa que Lula so-

Uma terceira visão sobre o proble-

freu com a dificuldade de formar

ma da viabilidade do ajuste fiscal em

uma base sólida no Congresso, o

2019 foi desenvolvida pelo pesqui-

que acabou levando aos expedien-

sador Fernando Veloso em recentes

tes irregulares e ilegais na base dos

discussões no FGV IBRE. Ele também

escândalos do mensalão e do petro-

acredita, como Castelar, que qualquer

lão. Dilma e seu impeachment são,

presidente eleito fará algum ajuste, e
que a forma e a magnitude dependerão do candidato específico que sair

O ponto enfatizado

vencedor. No entanto, Veloso crê que
há dificuldades de se fazer um ajus-

por Castelar é o de que

te fiscal do tamanho necessário que

candidatos diferentes,

presidente eleito e mesmo de qual será

uma vez eleitos,

mista tem uma série de argumentos

devem ter distintas

transcendem a questão de quem será o
sua coalizão no Congresso. O econopara sustentar essa posição.
Ele nota inicialmente que, como
mostram trabalhos do cientista po-

capacidades de lidar

lítico Carlos Pereira e coautores,

com os problemas

governamental é muito importan-

a qualidade da gestão da coalizão
te para a aprovação de reformas.
Os indicadores mostram que houve
melhora dessa gestão no governo
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naturalmente, um exemplo emble-

Temer, e o presidente e seu partido

mático dessa dificuldade.

sempre tiveram a reputação de gran-

Para Castelar, qualquer candidato

de capacidade de negociação junto

que seja eleito este ano se verá força-

ao Congresso. No entanto, apesar

do a fazer o ajuste fiscal, sob pena de

da aprovação de reformas importan-

o risco país disparar, levando consigo

tes do ambiente de negócios (traba-

o dólar e os juros, e jogando o gover-

lhista e TLP, por exemplo), o avanço

no numa situação dificílima logo na

na resolução da crise fiscal foi pe-

partida do mandato. Ainda assim,

queno. Embora tenha sido aprovada

levando em conta as dimensões dis-

uma medida muito importante como

cutidas nos parágrafos acima, o pes-

o teto de gastos, sua viabilidade foi

quisador considera que, para além

comprometida pela não aprovação
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da reforma da Previdência e pela

sas dificuldades existem. Ele acredita

gresso mude nas próximas eleições.

aprovação de reajustes expressivos

que um problema central é a fragili-

Mesmo que haja renovação significa-

de salários do funcionalismo, su-

dade institucional do que tenho cha-

tiva em termos de pessoas, os fundos

cessivos programas de Refis e, mais

mado de “defesa do interesse difuso”.

partidário e eleitoral favorecem os

recentemente, pelo subsídio ao con-

Veloso enxerga o Estado brasileiro

políticos incumbentes. Segundo Velo-

sumo de diesel.

como extremamente vulnerável à cap-

so, as barreiras à entrada são imensas

Um segundo ponto, para Veloso,

tura por grupos de interesse, o que se

para candidatos que não façam parte

é que um ajuste fiscal muito gradual

reflete não somente na crise fiscal, mas

das máquinas partidárias.

não vai funcionar, como se pôde com-

também no ambiente de negócios dis-

Na verdade, ele prossegue, o

provar recentemente. Para ele, ficou

funcional. Na sua interpretação, a gre-

problema parece ir além da re-

claro que a estratégia gradualista é

ve dos caminheiros, o apoio de grande

presentação no Congresso, e tem

muito vulnerável à complacência que

parte da população ao movimento e a

também a ver com o fato de que

se instala no Executivo, no Congres-

reação rápida e desastrada do Execu-

uma parcela expressiva da socieda-

so e mesmo no mercado financeiro,

de não parece estabelecer qualquer

quando a situação externa é favorável

relação entre o aumento do gasto

e a economia começa a melhorar. Adicionalmente, a situação fiscal se agravou, o que também exige um ajuste
mais forte. O problema, na visão de
Veloso, é que mesmo um ajuste gra
dual enfrenta enorme resistência. O
teto de gastos já foi, na sua interpretação, uma medida bastante gradual e,
mesmo assim corre sério risco de não
ser cumprido ou de ser modificado.
Para além das questões eleitorais,
o pesquisador do FGV IBRE vê um
problema sério de coordenação das
demandas por recursos. O teto de

Para Veloso, há

público e o desastre econômico do
período recente. Ao contrário, a

dificuldades de se fazer o

crise parece ter desencadeado uma

ajuste fiscal necessário que

tivo, em que cada grupo procura

transcendem a questão de

restante da sociedade.

quem será eleito e mesmo

que será muito difícil fazer um ajuste

de qual será sua coalizão

que isso seja possível, na sua ótica,

no Congresso

liderança determinada por parte do

exacerbação do conflito distribuproteger seus recursos às custas do
Por todas essas razões, Veloso crê
fiscal na dimensão necessária. Para
será imprescindível não somente uma
presidente eleito e uma forte coali-

gastos foi muito importante para ex-

zão no Congresso, mas um grande e

plicitar a restrição orçamentária. No

persistente esforço de comunicação e

entanto, ao contrário do seu objetivo

tivo e do Congresso mostram que, ao

convencimento da sociedade sobre a

de acomodar as diversas demandas

contrário do que muitos afirmam, os

necessidade das reformas. A médio

por recursos no orçamento, o que se

representantes dos eleitores não estão

prazo, será essencial discutir formas

tem visto são tentativas de contornar

desconectados das ruas. O problema,

de melhorar a institucionalidade da

o teto por meio de isenções tributá-

a seu ver, parece ser, ao contrário, de

“defesa do interesse difuso”.

rias e promessas de assessores de

que estão excessivamente conectados

candidatos de modificar a emenda

a determinados segmentos, mesmo

constitucional, seja em termos de re-

que o atendimento de suas demandas

dução do prazo ou exclusão de itens

específicas seja feito em detrimento do

como investimento.

restante da sociedade.

Veloso considera que o âmago do

O pesquisador acrescenta ser pou-

problema é entender por que todas es-

co provável que esse quadro no Con-

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte,
ou da maioria, dos que contribuíram para a confecção deste artigo.
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Fim do descolamento
economia com política
Samuel Pessôa
Pesquisador associado do FGV IBRE
O governo Temer era a ponte para
o futuro. A forte turbulência no
segundo semestre de 2015 – fruto
da frustração com a capacidade da
presidente Dilma, auxiliada pelo
ministro Joaquim Levy, de aprovar
medidas no Congresso Nacional
que solucionassem o desequilíbrio
fiscal estrutural – foi “devolvida”
com o movimento do impedimento
da presidente no primeiro semestre
de 2016. Isto é, a aguda piora dos
indicadores econômico-financeiros
reverteu-se com o processo de destituição da presidente.
A perspectiva de troca de guarda
no Planalto e, consequentemente, de
arrefecimento da crise política sinalizava que nossos problemas estruturais
seriam enfrentados. O governo Temer
seria uma ponte que arrumaria o fiscal
com a aprovação da reforma da Previdência, a medida mais importante
nesta área, e legaria condições de governabilidade bem melhores para seu
sucessor ou sucessora. Evidentemente,
se tudo desse muito certo e o país estivesse bem em 2018, Temer seria candidato natural à continuidade.
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O choque político de 17 de maio
de 2017 – a divulgação da gravação
no Palácio do Jaburu, em condições
heterodoxas, da conversa entre o
presidente Temer e o empresário Joesley Batista – transformou a ponte
para o futuro em uma pinguela.
Desapareceram as condições políticas para a aprovação da reforma
da Previdência. Nesse momento,
passamos a vivenciar situação de estranho descolamento da política em
relação à economia. A política parou
de andar. Não obstante, e diferentemente do que ocorrera no segundo
semestre de 2015, o mercado não se
assustou com a evolução da dívida
pública e com a paralisia decisória
do Congresso Nacional.
A recuperação da economia, mesmo que lenta, e a fortíssima surpresa
desinflacionária em, respectivamente, 2017 e o primeiro trimestre de
2018 – o IPCA fechou em 3% no
ano passado, para uma expectativa
em dezembro de 2016 de 5%; e em
0,7% no primeiro tri, para expectativa de 1,4% – pareciam suficientes
para manter a Selic em nível baixo e

permitir que andássemos sobre a pinguela em que o governo Temer havia
se transformado após 17 de maio de
2017. As menores taxas Selic, fruto
da desinflação, e seus efeitos sobre a
dívida pública nos davam tempo.
Essencialmente esse era o descolamento entre a economia e a política.
Difícil saber como as coisas ocorreram exatamente, mas esse equilíbrio
foi quebrado por inúmeros fatores.
A normalização da política mone-
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tária na economia americana produziu processo, que até maio estava
controlado, de desvalorização do
real. O câmbio subiu de R$ 3,20 em
meados de janeiro para R$ 3,60 em
maio. Nesse momento, diversos fatores acabaram com o descolamento
entre a economia e a política.
Na reunião de 16 de maio, o Copom decidiu não reduzir a taxa Selic de 6,5% para 6,25%. O Comitê
havia preparado o mercado para
essa redução que, no entanto, não
ocorreu. Como houve, nos dias que
antecederam a reunião, desvalorização adicional, o mercado fez uma
leitura específica da seguinte informação do comunicado pós-Copom:
“O Comitê entende que essa decisão
reflete a mudança recente no balanço de riscos para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para a meta no
horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui os anos-calendário de 2018 e,
em maior grau, de 2019”. A leitura
mencionada foi de que o Copom
estaria disposto a segurar a taxa de
câmbio e empregaria a taxa de juros
como instrumento para não permitir forte desvalorização do real.
A discussão sobre se a decisão foi
correta ou não é menos importante.
Operação de banco central é uma
arte difícil e, nesse caso, houve ruído
na comunicação.
Simultaneamente, surgiram seguidos sinais de elevação do crescimento da economia americana que,
após um primeiro trimestre morno,
dá sinais de que crescerá quase 4%
no segundo trimestre, com mercado
de trabalho muito apertado. Isso,
evidentemente, indica que os juros
americanos continuarão a subir.

Em meio a toda essa dinâmica,
houve a greve dos caminhoneiros,
que gerou forte sentimento de desgoverno. A pinguela em que o governo
Temer havia se transformado desde
o fatídico 17 de maio de 2017 ruiu e
todos caímos no rio. Sabemos nadar.
Já estamos nadando. A outra margem do rio encontra-se relativamente próxima. São as eleições.
Vários gestores de fundos de investimento do mercado financeiro passaram a olhar 2019 e a projetar que
a política econômica a ser adotada

O retorno do impacto da
política sobre a economia
será tão mais intenso
quanto maior for a
percepção do risco de que
o próximo presidente não
siga a agenda pró-mercado

pelo próximo presidente será muito
disfuncional. É como se os gestores e
outros operadores do mercado financeiro analisassem o próximo governo
considerando a manutenção da situação de total desorganização e incapacidade de centralização que há hoje
na Presidência da República. Por que
essa dúvida apareceu somente agora
é difícil saber. O mercado financeiro
às vezes é de difícil leitura.
Para termos ideia dos movimentos de mercado dos últimos meses,

em 29 de março a taxa de juros real
paga pelas notas do Tesouro Nacional série B (as famosas NTN-B),
que empregam como indexador o
IPCA, para o intervalo de tempo
entre o 25o e o 36o mês a partir da
data inicial, era de 4,88%. Em 22
de junho essa mesma taxa estava
em 6,25%. Para o décimo ano a
taxa era de 5,56% e hoje se encontra em 7%. O mercado já precifica
probabilidade de que o próximo
presidente não arrume as contas
públicas e caminhemos para a dominância fiscal – situação em que a
dívida pública é tão elevada que é
impossível combater a inflação – e
a desorganização da economia.
Evidentemente, esse retorno do
impacto da política sobre a economia
será tão mais intenso quanto maior
for a percepção do risco de que o
próximo ou a próxima presidente
não siga a agenda de ajuste fiscal e de
reformas pró-mercado fundamental
para restaurar os fundamentos da
economia brasileira. Nesse sentido,
a evolução das intenções de voto nos
diferentes candidatos, até a eleição,
bem como as declarações dos candidatos, deve ditar em boa parte o
comportamento dos mercados, com
impactos expressivos sobre a economia real. Após a eleição, muito
dependerá das sinalizações a serem
emitidas pelo vencedor, mas com a
ressalva de que indicações de que
vai quebrar fortemente as promessas de campanha devem acender o
alerta de estelionato eleitoral – que,
como provam experiências recentes
da história brasileira, tem alto custo
político e econômico.
Não será surpreendente se houver
uma ou mais “cartas aos brasileiros”
nos próximos meses. 
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“Por que não
se investe em
saneamento? Porque
ninguém cobra, e não
tem como cobrar”

Hamilton Amadeo
CEO da Aegea

Solange Monteiro, de São Paulo
Contra toda a maré de incertezas provocada pela economia e política domésticas
e pelo cenário internacional, este ano a Aegea conquistou duas novas concessões,
de Manaus (AM) e Guarulhos (SP) que quase dobrarão a operação da empresa em
termos de população atendida. Em conversa com a Conjuntura Econômica, Hamilton
Amadeo, CEO da companhia, demonstra otimismo com o avanço da participação
privada no saneamento a partir dos novos mandatos de governadores nos estados,
em 2019, e com a revisão do marco regulatório do setor. Para o executivo, é possível
destravar os investimentos em infraestrutura de saneamento no Brasil desde que empresas privadas e públicas colaborem entre si, e que os órgãos de controle cobrem as
companhias estaduais. Sem metas e punições, Amadeo compara a operação pública
a “uma espécie de rateio condominial, em que se faz o que dá. O resultado disso é que
a maior parte do dinheiro arrecadado vai para pagar funcionário”, afirma.
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Conjuntura Econômica — O investimento em infraestrutura no Brasil
tem ficado aquém do necessário e,
no caso de saneamento, não temos
conseguido cumprir as metas definidas no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), de investimentos de R$ 19,8 bilhões ao ano
para atingir a universalização em
2033. Como investir mais?
Temos batido em duas teclas, harmônicas entre si. A primeira é de
que é preciso ter colaboração. Não
faz sentido a disputa entre privado
e público sobre quem vai prestar
o serviço de saneamento. É muito
mais razoável que as companhias
públicas contem com a iniciativa
privada para resolver parte do problema, a exemplo do que a Cedae
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fez com a AP5 (região que reúne 21
municípios da Zona Oeste do Rio
de Janeiro, sob responsabilidade
da concessionária Foz Águas), do
que a Cesan (companhia de saneamento do Espírito Santo) fez com
Serra e Vila Velha, onde prestamos
serviço, entre outros. Nesses exemplos, as companhias são estatais, o
usuário continua se relacionando
com elas, mas os privados operam
por elas. Em Piracicaba (SP), por
exemplo, onde prestamos serviço
de esgoto, a população continua
pagando a mesma tarifa que pagava, mas agora o serviço está melhor. Em quatro anos, ampliamos
a cobertura de esgoto de 34% para
100%, com investimentos de mais
de R$ 300 milhões. De julho de
2012, quando começou a concessão, até o final de 2016, por exemplo, a prefeitura arrecadou R$ 250
milhões pelo serviço de esgoto, e
nos pagou R$ 150 milhões. Teve
uma margem de R$ 100 milhões
que entrou a favor da companhia,
e com isso pôde operar melhor o
serviço de água.
A segunda tecla tem a ver com
regulação. Por que não se investe
em saneamento no país? Porque
ninguém cobra, e não tem como
cobrar, pois a regulação está implementada pela metade. Se você
morar numa cidade atendida por
um privado, invariavelmente esse
privado estará lá cumprindo um
contrato, que foi objeto de uma
licitação, que por sua vez definiu
todas as metas e obrigações, geralmente relacionadas à expansão e
cobertura em prazos estabelecidos.
As garantias não são pequenas, e
se o privado não conseguir dar
conta daquilo, quem arca com as

consequências é o acionista, pois
ou se perderá a concessão, com a
invariável execução das multas, ou
se terá que fazer aporte para que
a empresa performe o que estava
contratado. Então, quando se é
atendido por um privado e você
vai na concessionária perguntar
quando vai chegar esgoto na sua
rua, deverá ter a resposta sobre em
qual plano de ampliação seu bairro
está inserido, e quando isso deve
acontecer. Mas desafio você a obter alguma resposta em empresas

Há quantos anos que a população
de São Paulo paga tarifa para uma
companhia e até hoje você tem o
Tietê poluído? Mas é difícil controlar. Existe um modelo regulatório, e quando o regulador não está
agindo, nossa República prevê que
o Ministério Público (MP) cobre
esse regulador. O MP, entretanto, não tem como cobrar, pois o
contrato original não define meta,
obrigação. Para mim – e aí já é uma
opinião pessoal, de quem trabalha
há muito tempo no setor – essa é a
razão pela qual o saneamento não
se desenvolveu no país.

Ter a Agência Nacional

As mudanças de regra previstas na
minuta de projeto de lei que altera o marco legal do setor, debatida
desde o ano passado, são adequadas para a ampliação da participação privada?
O que já existe hoje é suficiente
para se fazer um bom trabalho,
com base nessas duas teclas que
mencionei: de um lado, aumentar a
colaboração entre empresas públicas e privadas e, de outro, começar
a cobrar empresas públicas para
que prestem um serviço bom. Isso
naturalmente vai fazer o mercado
andar na direção correta. Quanto ao projeto em debate, todos os
aspectos que estão abordados são
úteis de uma forma ou de outra, e
vão melhorar o setor. A definição
da Agência Nacional de Águas
(ANA) como responsável pela diretriz regulatória é genial, pois tinha
muita opinião a respeito de uma
agência centralizadora, e isso é
uma loucura. Ter a ANA como uma
espécie de regulador dos reguladores é o que mais se adapta ao que
existe. Apoiamos tudo que consta

de Águas (ANA) como
responsável pela diretriz
regulatória é genial, pois
tinha muita opinião
a respeito de uma
agência centralizadora

públicas, pois eles não têm meta a
cumprir, garantia a dar, não sofrerão multa ou qualquer consequência. Trabalham como se fosse uma
espécie de rateio condominial, em
que se faz o que dá. O resultado
disso é que a maior parte do dinheiro arrecadado vai para pagar
funcionário. E isso é ilegal. Se foi
dado o direito de cobrar tarifa do
cidadão, como não há obrigação?
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da versão atual do texto, mesmo as
questões mais anacrônicas, como o
artigo 10 A, que obriga os municípios a fazer licitação. Evidente que,
se isso acontecer, será bom para a
gente, mas nem precisa.
As companhias estaduais públicas
reclamaram que, com isso, todas
as operações mais atraentes iriam
para a iniciativa privada...
Não há player privado no país disponível para fazer esse movimento
de que elas têm medo. Justamente
por uma questão de manter o setor
funcionando, a posição da Aegea
nesse caso tem sido mais conciliadora. A gente não faz questão desse artigo, desde que haja a contrapartida da regulação: quem presta
bom serviço continua, senão sai
do jogo. Mantivemos contato com
a BRK, com companhias como a
Sabesp, e conseguimos um alinhamento nesse sentido. De certa forma, levamos uma posição comum
à Casa Civil.
Como avaliam a evolução dos editais de concessão de saneamento?
Estamos do outro lado do balcão,
não podemos falar muito sobre a
formação de editais. Quando somos chamados a dar opinião, e temos sido chamados, sugerimos na
direção de tornar um projeto “bancável”. Se você pega um projeto,
leva-o no banco e o banco não dá
financiamento, não adianta. Prefiro
tocar cinco projetos com capital de
terceiros usando o mesmo capital
próprio que, sozinho, daria para
bancar um projeto só. Se o modelador de um edital não tomar esse
cuidado, não vai ter proposta. Mas
isso já não é um problema hoje em
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dia. As prefeituras, companhias
estaduais que estão fazendo seus
projetos, chamam as empresas para
conversar, fazem audiência pública,
fazem mudanças. Tanto que, dos
últimos projetos que têm saído, nenhum é esdrúxulo. Então não preciso gastar saliva reclamando do
que não é problema hoje. O que é
importante, insisto, é que empresas
privadas e públicas colaborem entre si, e os órgãos de controle regulem as companhias estaduais. Feito
isso, tudo vai melhorar.

Se o banco não dá
financiamento, não
adianta. Prefiro tocar
cinco projetos com capital
de terceiros usando o
mesmo capital próprio que,
sozinho, bancaria um só

A Aegea conta com financiamento
externo, através de sócios internacionais e títulos de dívida – no
ano passado, realizou uma emissão com a qual captou US$ 400
milhões. Qual efeito espera da
mudança no cenário externo para
esse canal de crédito?
Tivemos sorte de lançar bonds na
hora certa, num setor que é muito
bem-visto, e o desempenho do pa-

pel tem sido muito bom, na média
ou melhor que o de seus pares. Mas
esse é um movimento que tem seu
início na origem da empresa, em
2010. Sempre tivemos a ideia de
que era preciso cumprir certas etapas para estar apta a jogar o jogo
da infraestrutura, tendo acesso ao
máximo de fontes de recursos possíveis, para garantir acesso a capital na quantidade necessária. A
entrada de sócios estrangeiros vem
como forma de responder a essa
necessidade. A IFC (Corporação
Financeira Internacional, ligada ao
Banco Mundial) nos exigiu um padrão de qualidade, de governança
que facilitou a posterior atração
do fundo soberano de Cingapura (IGC). Esse pilar do equity foi
resolvido com sócios estrangeiros
basicamente porque na época não
se tinha a expectativa de ter sócios brasileiros com um bolso tão
fundo. Mal comparando, a alternativa que tínhamos no início da
década era o BNDESPar. Não que
não fosse uma boa opção, mas só
tinha essa. O segundo ponto é que
a companhia sempre acreditou que
não havia poupança interna suficiente para a infraestrutura. Você
tem uma limitação muito grande de
fontes de recursos a preço razoável
e com prazo razoável. O que há no
mercado para esse tipo de operação é BNDES e Caixa, mais nada.
E sempre tivemos a percepção de
que aquele balanço de coisas que
existiam, o BNDES tão profícuo
como era, não ia durar, pois os
indicadores macroeconômicos do
país não suportariam. Operamos a
companhia levando em conta que
um dia isso iria mudar. E mudou.
A gente tem rating publicado desde
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2011, que vem evoluindo positivamente ao longo do tempo. Isso nos
dá acesso ao mercado interno de
capitais (debêntures), já há vários
lançamentos. Então o bond coroou
um processo que veio sendo galgado gradativamente, pois requer
certo padrão de governança. Hoje
são poucas empresas brasileiras,
menos de uma centena, que conseguem manter bônus ativos.
Agora o cenário externo mudou,
mas a gente lançou o que precisava. Temos um carregamento de liquidez pelo qual pagamos caro.
Toda nossa dívida está referida em
reais, o bônus foi totalmente “swapado”, virou CDI mais alguma coisa. Operamos com R$ 800 milhões
em caixa, quando poderia tocar o
negócio com metade disso. Mas já
estamos captados até ano que vem,
porque não sei o que vai acontecer
nas eleições, e tenho compromissos
a cumprir. Assim temos como nos
preocupar em gerir a companhia, e
não gerir o caixa.
Desde o ano passado o BNDES tem
sinalizado uma mudança de linha
de ação, com a adoção da TLP e
foco em incentivar a formação de
um mercado de crédito de longo
prazo. Levando em conta a mudança de cenário, essas medidas chegaram atrasadas?
Não tem atrasado nessas coisas.
No momento em que o BNDES
recebia aportes e mais aportes do
Tesouro, consentido, foram escolhas certas em alguns aspectos, erradas em outros. Agora, à luz da
mudança do cenário orçamentário,
da capacidade do país, do cenário
externo, se reposicionou brilhantemente, e será uma alternativa

boa para o mercado. Tem um fator positivo que é o de reativar o
mercado real, de bancos, porque o
BNDES simplesmente inviabilizava
qualquer operação bancária. Por
que você tomaria dinheiro no banco com prazo curto e custo alto?
Agora há uma tendência de a duration das operações crescer, que é
importante. O motivo da gente ir
para o exterior buscar bond não
foi necessariamente a taxa, mas o
prazo. Eu não consigo uma operação aqui dentro como eu consegui,

Sempre achamos que
aquele balanço de
coisas, o BNDES tão
profícuo como era, não
ia durar. Os indicadores
macroeconômicos do país
não suportariam

de sete anos bullet (pagamento na
data do vencimento).
Atualmente, quais são as limitantes para a expansão da atividade
da Aegea?
Quando falamos do mercado já
privatizado, está praticamente consolidado. São cerca de 266 contratos que, em termos de clientes atendidos, representam 7% do total da

população. É muito pouco. Dessa
fatia, já detemos 33% – quando incorporarmos a concessão de Guarulhos, ficaremos perto de 39%.
Muito pouco vai acontecer daqui
para frente nesse mercado secundário, mas ainda há muito para
crescer com novos contratos. Temos problemas fiscais, políticos,
que têm atrasado esse processo,
mas uma hora isso será ativado. A
alternativa do privado contribuir
na solução do saneamento é inexorável. Estamos nos preparando – e
se preparar quer dizer ter estrutura
de capital bastante adaptada, para
apresentar propostas e suportar
novos negócios –, pois acreditamos
que o modelo que o BNDES escolheu com as companhias estaduais
cedo ou tarde virá a mercado.
Em sua opinião, por que a contratação de estudos de modelagem
para estados interessados em
conceder suas operações, liderado pelo BNDES, não deslanchou
até agora?
É um processo demorado mesmo.
Sabemos, por notícias de jornal,
que alguns contratos estão paralisados, outros avançando, mas todo
mundo que entrou nesse jogo é capacitado, e há chance muito boa de
vários deles saírem. Levando em
conta que haverá novos governadores, e que estes normalmente levam
de seis meses a um ano para se sentirem à vontade no cargo e tomar
decisões, nossa expectativa é de que
no primeiro para o segundo ano dos
novos mandatos alguns projetos de
concessão comecem a amadurecer.
Do ponto de vista de quem está no
setor, será um avanço importante.
Para se ter uma ideia, em anos bons
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como foi 2015, contabilizamos a
concessão de saneamento em 17
municípios. Um só estado em que o
BNDES consiga colocar para rodar
um processo de concessão significará 80, 90 cidades.
Este ano a Aegea adquiriu a operação de saneamento de Manaus,
a maior conquistada pela empresa
até agora, com um dos piores níveis de serviço de esgoto do país e
em um estado de renda per capita
baixo. Em que medida isso muda o
perfil de ação da companhia?
Manaus tem 2,1 milhões de habitantes. Até então, nossas maiores operações eram as cidades de
Teresina (PI) e de Campo Grande
(MT), de 900 mil habitantes cada.
Nosso diagnóstico em Manaus é
de que é preciso investir. Hoje a
inadimplência em Manaus é alta,
em torno de 20%, mas por nossa
experiência na Região dos Lagos,
no Rio de Janeiro – que quando chegamos tinha um índice de
inadimplência maior do que esse e
hoje é de 6% –, isso tem mais a ver
com prestar serviços. Se você prestar o serviço, a maioria quer pagar.
Em Campo Grande, por exemplo,
saímos de um índice de perdas de
60% para 19%, e de uma cobertura de esgoto de 22% para 84%.
Isso, entretanto, foi depois de um
investimento de R$ 1,5 bilhão.
Para Manaus, desenvolvemos um
plano de investimento de R$ 800
milhões em água e esgoto – R$ 560
milhões nos próximos cinco anos
em água –, mas muito provavelmente este plano deverá ser estendido, a partir do momento em que
conhecermos melhor as demandas
da população.
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A empresa continuará focando
sua atenção na operação, sem atuar em obras?
O que buscamos evitar é o conflito de interesses. Eu sou operador,
estou preocupado em prestar serviços, e compro a melhor obra possível dos fornecedores que estão
à minha disposição. Tenho uma
equipe de engenharia que administra esses contratos, e basicamente controla três grandezas: prazo,
qualidade e preço. E a gente procura causar um efeito benéfico na

É evidente que não deixo
de ser engenheiro, mas
também tem uma camada
de serviços a ser prestada
à população que ainda
não é feita e gostaria de
desenvolver isso

cidade em que estamos dando prioridade à contratação de empresas
locais. Um bom exemplo é o do
Rio de Janeiro, onde há empresas
que nos prestam serviços há dez
anos, desde quando começamos.
No caso da adoção de tecnologia que se relaciona ao serviço desse terceirizado, ensinamos ele a fazer. Por exemplo, estamos entrando
agora com uma metodologia nova
de escavação, que fura o solo na

largura certa, evitando aquele buracão na rua. Compramos 80 máquinas, que serão repassadas para
nossos fornecedores em forma de
comodato, e depois vou revendêlas para eles, que precisam se capacitar. A mudança operacional é
brutal, de cinco vezes a eficiência
de uma equipe com escavadeira. E
quem vai ganhar essa eficiência de
verdade é o fornecedor. É evidente que vou reajustar meu preço de
contrato, mas ele também vai ganhar com isso.
O que falta para a Aegea começar a
operar em Guarulhos, onde a concessão anterior havia sido barrada
por um desacordo com o estado,
que deveria compartilhar as decisões de gestão quando se trata de
área metropolitana?
O caso já foi julgado, e a orientação do Tribunal de Justiça é de
que haja um entendimento entre a
prefeitura e o governo do estado, o
que é ótimo e está em curso. Estamos justamente esperando essa modulação, essa negociação entre as
partes. Isso vai gerar algumas obrigações para a prefeitura, naturalmente vão para dentro do contrato
de concessão, que será repactuado
e as coisas voltam ao normal. Isso,
em nossa opinião, levará até agosto para acontecer.
Recentemente o senhor declarou
interesse em acrescentar à sua formação de engenheiro uma visão
mais humanista, voltada à gestão
social. Como isso se reflete em
sua atividade?
Tem se refletido muito. Garantir
a entrega de água para as pessoas,
com qualidade, é uma questão téc-
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nica, envolve dinheiro e engenharia,
e isso eu já fiz. Mas prestar serviço
não é só isso, e é aí que entra a necessidade de entender o cliente, o que o
usuário espera, como ele vai se sentir respeitado. Por exemplo, daqui
alguns anos gostaria de dizer que
cada pessoa de uma cidade atendida
por nós seja capaz de pagar a conta dela. Eu não posso dar subsídio,
mas poderia ter meios de ajustar o
contrato de concessão junto com o
poder concedente para fazer frente
às questões sociais. É preciso trabalhar o lado humano da relação.
Sei que essa é uma trajetória difícil,
principalmente num serviço monopolista como o da água. É evidente
que não deixo de ser engenheiro, de
prestar atenção nas questões financeiras que permitam que a empresa
continue operando com qualidade,
mas também tem uma camada de
serviços a ser prestada à população
que ainda não é feita e gostaria de
desenvolver isso. No nosso jargão,
dizemos que estamos atrás de conquistar e manter a licença social
para operar. O que eu quero é que a
população que eu estou atendendo
me dê o direito de continuar prestando o serviço lá, que queiram
que eu esteja lá. Não é só porque
eu tenho um contrato. Isso envolve
comunicação interna, branding, interpretação de vontade (pesquisa de
opinião, qualitativa e quantitativa),
são coisas que uma empresa exclusivamente técnica passa ao largo, mas
estamos nos transformando quase
numa empresa de consumo. Se você
for uma empresa de consumo, num
banco, numa rede de supermercado, isso não é novidade, o foco no
cliente. E estou querendo trazer isso
para o nosso universo.

Frente aos desafios macroeconômicos que o próximo presidente
deverá abraçar, quais pontos mais
o preocupam?
Acho que a população terá mais
desafios do que o presidente. Hoje
vemos que as pessoas se cansaram,
estão com pouca paciência, e a tendência é de que passem a exigir muito. Mas precisamos ser realistas.
Se observarmos o que aconteceu
nos últimos anos, vemos que não
somos de grandes transformações.
Aquele movimento de 2013 até nos

O importante é que, quem
quer que seja o próximo
governo, se dedique a
encontrar solução para
cortar gastos. O que a
gente quer é que se evite o
que aconteceu na Grécia

fez pensar: agora o gigante acordou. Eu fui para rua, fiz questão de
que minha cabeça fosse contada,
mas pouco aconteceu. O problema
previdenciário está dado, é mundial, não só brasileiro, e cada povo
tem dado uma solução do jeito que
consegue. Os alemães ampliaram a
idade mínima para aposentadoria,
os Estados Unidos deixam cada
um se virar sozinho, os chilenos

têm feito suas reformas. No nosso
caso, não vamos resolver tudo até
o final. Para mim, entretanto, isso
é menos relevante do que o esforço fiscal propriamente dito, total.
Recentemente um economista da
Merril Lynch calculou que precisamos fazer um esforço fiscal de 3%.
Esse percentual tem de vir de onde
vier. Por exemplo, hoje calcula-se
que os incentivos fiscais brasileiros somam 5% do PIB, enquanto
a média mundial é de 2%. Só aí
poderíamos ter uma boa evolução.
A população não aceitará aumento de impostos sem que na outra
ponta haja corte de custos. Então
o importante é que, quem quer que
seja o próximo governo, se dedique
a encontrar solução para cortar. O
que a gente quer é que se evite o
que aconteceu na Grécia, que quase aconteceu em Portugal, de que a
gente fique brincando na beira do
abismo até o momento em que as
contas não fechem mais e será preciso parar tudo. E estamos a caminho disso.
Temos problemas sérios para resolver. Desde que consigamos fazer
as contas fecharem, temos que nos
oganizar para pensar na inclusão
dos negros, que são 55% da população do país e com a qual temos
um passivo de séculos, bem como
na questão de distribuição de riqueza. O mundo já aprendeu que não
se faz essa distribuição por meio de
uma revolução socialista, estatizando empresas, mas incentivando-as
a criar empregos, desenvolver projetos de infraestrutura, para gerar
renda que possibilite financiar estudos. Mas para almejar isso é preciso
estar vivo, e para estar vivo é preciso equilibrar as contas.
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Reforma tributária:
a escolha do menos ruim
Marcos Cintra
Doutor em Economia pela Universidade Harvard (EUA) e professor titular de Economia da Fundação Getulio Vargas

O estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) intitulado “Addressing
Base Erosion and Profit Shifting”
expressa grande preocupação com
a crescente perda de capacidade da
arrecadação de impostos nas economias modernas. Os sofisticados mecanismos de planejamento tributário
se aproveitam de lacunas normativas
presentes nos sistemas tributários nacionais, gerando evasão tributária e
transferência de lucros e de atividade
econômica para países com tributação reduzida ou inexistente.
A conclusão é que, a continuarem
se utilizando dos mesmos mecanismos tributários ortodoxos de hoje,
os Estados nacionais comprometem
a sua solvência econômico-financeira de forma lenta, porém certeira.
O mundo globalizado, comandado pela informatização, pela moeda eletrônica e pela digitalização
da produção e do consumo, exige
a adoção de novas e mais eficientes
bases de cobrança de tributos. Não
há mais como imaginar que ainda
possam perdurar os mecanismos
de exação tributária declaratórios,
analógicos e dependentes de mecanismos físicos de fiscalização e au18 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J u l h o 2 018

ditoria, como ocorre hoje em praticamente todo o mundo.
O mais surpreendente é que muitos analistas, por desconhecimento
ou por preguiçoso apego aos paradigmas convencionais, não reconhecem que os sistemas tributários
tradicionais se mostram incapazes
de atender às necessidades do mundo virtual e das novas tecnologias
de produção, de comercialização e
de movimentação de bens e de serviços no mundo digital. E ao invés
de adotarem novas bases tributárias
compatíveis com a era digital, se
apegam a sucessivas exigências burocráticas de controle, de auditoria
física e de obstrução do livre trânsito de bens e serviços para tentarem
preservar a capacidade arrecadatória de seus governos.
Felizmente, o caminho para a superação desse trágico enredo não é
desconhecido.
Basta olhar ao próprio umbigo
para verificar que o Brasil abriu o
caminho da modernidade tributária
nos anos 90, e por 12 anos, até 2007,
praticou notável inovação tributária
sem qualquer contratempo, inconveniência ou contraindicação que recomende não voltar a trilhá-lo.

Trata-se da movimentação financeira, uma base tributária que
incorpora praticamente todas as
formas tradicionais de arrecadação
de impostos atualmente exploradas no mundo. É não declaratória
e utiliza, em defesa da arrecadação,
os mesmos princípios tecnológicos
hoje usados para evitar e/ou burlar
o pagamento de impostos no mundo moderno: a informática.
Mesmo se revelando uma base
eficaz de exação tributária, a tributação sobre movimentação financeira continua sendo alvo de críticas,
repetidas em monocórdicos bordões,
em geral infundados e sem comprovação empírica
Um comentário recorrente é que
esse tipo de tributo provocaria desintermediação bancária. Porém,
nos 12 anos de vigência do IPMF/
CPMF no Brasil os agentes econômicos jamais deixaram de utilizar
os bancos, passando a manusear
dinheiro em espécie. O fato é que,
em um nível suave de taxação, a
economia de imposto obtida com a
consumação de negócios à margem
do sistema bancário não compensa
o custo do armazenamento e transporte de numerário, a insegurança,

CONJUNTURA MACROECONOMIA

riscos de falsidade, ilegalidade de
transações em moeda estrangeira
etc. Ademais, medidas como a sobretaxação de saques e depósitos
em dinheiro e outras precauções
dissuasivas, como a não validade
jurídica de operações que vierem
a ocorrer fora do sistema bancário
nacional, desestimularão qualquer
tentativa nesse sentido.
A crítica mais insistente dos adversários da tributação sobre movimentação financeira repousa sobre a
cumulatividade que caracteriza esse
tipo de imposto. O Imposto sobre
Valor Agregado (IVA) é infalivelmente a alternativa proposta por eles.
É preciso insistir que em matéria
tributária a escolha nunca se dá entre um sistema bom e outro ruim,
mas sim um ruim e um outro menos
ruim. Opta-se por aquele que causa
menor impacto/distorção sobre a
atividade econômica.
Nesse sentido, considerando
pontos positivos e negativos, a movimentação financeira exibe um
saldo favorável significativo quando comparado com modelos como
o do IVA. Cumpre lembrar que os
defensores do IVA insistentemente
ignoram as condições que deveriam
ser atendidas para que suas pretensões de eficiência e neutralidade
sejam efetivamente realizadas. Em
outras palavras, seus argumentos
apenas se imporiam como verdadeiros com a aceitação da existência de mercados competitivos perfeitos, sabidamente uma abstração
heurística sem qualquer aderência
à realidade hodierna.
Cumpre afirmar que, de acordo
com as teorias do second best e da
tributação ótima, não se pode afirmar a priori que um imposto cumu-

A crítica mais insistente dos
adversários da tributação
sobre movimentação
financeira repousa sobre
a cumulatividade que
caracteriza esse tipo
de imposto

lativo é menos eficiente que os não
cumulativos. Essa questão foi analisada no primeiro capítulo do livro
Bank transactions: pathway to the
single tax ideal.1
Simulações mostram que, para o
atingimento de uma dada meta de
arrecadação, um imposto cumulativo com uma alíquota nominal relativamente baixa introduz menos distorções que um sistema convencional
com tributos sobre valor agregado
com alta alíquota. Isto se deve ao
fato de que esta forma de tributação
possui base impositiva significativamente menor. Por exemplo, um tributo sobre movimentação financeira
com alíquota de 2,8% tem impacto
máximo de 17,7% sobre os preços
relativos de 128 setores analisados.
Já no caso da tributação convencional sobre o valor agregado (ICMS,
IPI, INSS patronal, PIS e Cofins) as
distorções chegam a 64,1% para arrecadar o mesmo valor.
Vale citar que os IVAs comportam
diversos regimes especiais em todos

os lugares do mundo em que são praticados, o que lhes conferem graus
apreciáveis de cumulatividade.
O Brasil tem em uso uma série
de tributos cumulativos. Alguns são
odiados (parte do PIS/Cofins), outros
tolerados (ISS, parte do ICMS e do
IPI) e outros ainda elogiados (IRPJ
presumido, PIS/Confins sobre faturamento, e Simples). A tributação sobre
movimentação financeira tem vantagens operacionais evidentes, como a
simplicidade e o baixo custo.
Por fim, os críticos da tributação sobre a movimentação financeira levantam a questão dos riscos
que a expansão das criptomoedas
poderia implicar, ao substituírem
as moedas nacionais.
Sem dúvida essa ameaça sobre a
eficácia arrecadatória é real. Mas
ela também incide sobre qualquer
sistema tributário, seja eletrônico ou
analógico, cumulativo ou sobre valor agregado, declaratório ou lançado. Cabe às instituições monetárias
mundiais lidarem com este problema
emergente, o que aliás já vem sendo
feito pelos bancos centrais, inclusive
o brasileiro, o Federal Reserve e o
Departamento do Tesouro nos Estados Unidos.
No mundo digital, há que se utilizar de ferramentas como o imposto
eletrônico sobre a movimentação financeira. Os tributos convencionais,
criados na era analógica não serão
capazes de evitar a generalizada evasão tributária e suas dramáticas consequências para o financiamento do
Estado moderno.

1
Disponível em https://mpra.ub.uni-muenchen.
de/16710/1/MPRA_paper_16710.pdf.
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Uma reforma tributária para
atender ao interesse nacional
Rodrigo Mattos Vieira de Almeida e Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque
Advogados no Rio de Janeiro

Faz, no mínimo, 20 anos que o tema

Da despesa total fixada pela lei or-

da reforma tributária tem sido recor-

çamentária, R$ 1,57 trilhão desti-

rente no debate político e acadêmico

na-se ao refinanciamento da dívida

no Brasil. Esse período testemunhou

pública federal, quantia superior

a sucessão de quatro governos e cin-

àquela reservada à seguridade social

co legislaturas que não lograram êxi-

(R$ 1 trilhão).

to em concluir qualquer projeto.

Esses números também evidenciam

Há um inegável mal-estar, quanto à

que há uma disfunção fiscal e que o

aplicação dos recursos públicos. Há um

peso do Estado é excessivo. O Esta-

sentimento generalizado de insatisfação

do não gera riquezas, consome-as. E,

com uma carga tributária demasiada.

no caso brasileiro, só o orçamento da

O momento mais agudo dessa insatis-

União absorve cerca de 58% do PIB.

fação deu-se com a rejeição da CPMF

As crises fiscais têm soluções

em dezembro de 2007. Então, vivia-se

básicas, quais sejam, o crescimen-

num momento de crescimento econô-

to econômico acelerado, a redução

mico. Hoje, numa grave recessão.

de taxa de juros sobre a dívida pú-

A reforma tributária, é claro, deve

blica, a injeção de capital externo

ser vista por dois ângulos: o da po-

sob a forma de empréstimos ou

lítica tributária e o da política fiscal.

assunção da dívida por terceiros,

Se existe a percepção de que a carga

o imposto inflacionário, ajustes

tributária é elevada para um país em

fiscais por cortes de gastos públi-

desenvolvimento, há, por outro lado,

cos acompanhados ou não por au-

a certeza de que é preciso considerar

mento de tributos, e, finalmente, a

o equilíbrio das contas públicas, com

moratória ou o reescalonamento

a cobertura do déficit orçamentário

fixou a receita e a despesa do orça-

unilateral da dívida pública. Em di-

nos três níveis de governo.

2

mento federal em R$ 3,75 trilhões.

ferentes momentos, a história bra-

A dívida pública federal foi estimada

sileira tem registrado a ocorrência

pela Secretaria do Tesouro Nacional

dessas soluções.

Crise fiscal

3

em até R$ 3,98 trilhões para 2018.

Atualmente, encontra-se em cur-

O PIB brasileiro, em 2017, segundo

Essas cifras revelam a crise fiscal do

so a redução dos juros sobre a dívi-

o IBGE, foi de aproximadamente

país, no plano federal, sem consi-

da pública e um ajuste fiscal sob a

R$ 6,6 trilhões. A Lei n 13.587/2018

derar os demais níveis de governo.

forma de limitação dos gastos públi-

1

o
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cos, através da observância do teto
constitucional de que trata a EC n

o

95/2016, de sorte que a despesa fixada para 2018 não ultrapassou a do
ano de 2017, indexada pelo IPCA.
Este parece ter sido o ajuste fiscal
possível, permanecendo intocadas as
despesas do governo federal, havendo também um sentimento de rejeição da ideia de aumento de tributos
pela sociedade.

Reforma tributária

balho, a capacidade de poupança e de

É preciso explorar ou,

consumo, individual e das famílias.
Atualmente, entre as receitas da

pelo menos, provocar a

União, os tributos respondem por

discussão sobre aonde

Anexo I). Portanto, a reforma tribu-

exatamente apontaria

federal, disporá sobre esse número,

o interesse nacional no

R$ 1,23 trilhão (Lei no 13.587/2018,
tária, caso venha a ser feita no plano
que equivale a 35% das receitas do
orçamento de 2018.
Neste contexto, será preciso deci-

caso de uma reforma

dir, em primeiro lugar, se se preten-

tributária

a reduzir, e, ainda, se será possível,

derá aumentar a carga tributária, ou

Há uma situação de impasse, mas

além de reformar os tributos fede-

é preciso explorar ou, pelo menos,

rais, ir-se além, e dispor sobre os

provocar a discussão sobre aonde

tributos reservados aos estados, ao

exatamente apontaria o interesse

Distrito Federal e aos municípios.

nacional no caso de uma reforma

menos o é a disfunção tributária,

O aumento de carga tributária, no

tributária. Essa é uma questão que

demonstrando-o os programas es-

atual contexto, não corresponde ao

transcende o momento presente, e a

peciais de regularização tributária,

interesse nacional, não atende aos an-

todos deveria remeter: ( ) aos funda-

gerais e setoriais, em número de 26,

seios e aos sentimentos dos contribuin-

mentos da República, especialmente

nos últimos 18 anos, como registrado

tes, nem parece, muito menos, contar

os da dignidade da pessoa humana

pela Receita Federal. Há devedores

com a vontade da classe política.

e dos valores sociais do trabalho e

demais, de modo permanente, don-

da livre iniciativa (CF, art. 1 , III e

de só se pode concluir que o Fisco

IV); (ii) ao princípio de que a tri-

credor deve-se adequar à capacidade

Reforma do sistema

butação deve observar a capacidade

econômica dos contribuintes, não

Uma reforma tributária sistêmica,

econômica dos contribuintes (CF,

com programas de regularização, re-

sincrônica, a envolver as três esferas

art. 145, §1 ); e, por último, mas

missões e anistias, mas sim com uma

de governo é sem sombra de dúvida a

não menos importante, (iii) aos

carga tributária razoável e compatí-

mais complexa e difícil. Esta, porém,

princípios da propriedade privada

vel com aquela capacidade.

é a reforma contemplada pela PEC no

o

o

4

5

e da busca do pleno emprego pela

Essa disfunção tributária precisa

31/2007, a qual se encontra apta a

ordem econômica (CF, art. 170, ca-

e deve ser, o quanto antes, enfrenta-

ser incluída em pauta de votação pelo

put, II e VII).

da e corrigida, observado o interesse

plenário da Câmara dos Deputados.

Esses fundamentos e princípios

nacional fixado pela própria Consti-

Este projeto de emenda à Constitui-

constitucionais invocados no pará-

tuição, interesse apartidário, interesse

ção, desafiador e radical, propõe alte-

grafo antecedente deveriam nortear

permanente, extraído dos fundamen-

rar todo o sistema tributário nacional,

qualquer reforma, por menor que

tos da República e dos princípios que

extinguindo dez tributos, federais, es-

seja, nesta época de recessão econô-

regem a ordem econômica. A disfun-

taduais e municipais, substituindo-os

mica e de desemprego.

ção tributária precisa ser corrigida,

por um imposto sobre valor agregado,

Isto porque, se a disfunção fis-

no sentido de permitir a higidez das

de competência estadual, sobre bens e

cal antes apontada é evidente, não

empresas, a criação de postos de tra-

serviços, mas com legislação e arrecaJ u l h o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 2 1
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dação nacionais, e outro imposto, de
competência federal, sobre o consumo
de produtos específicos. Seriam mantidos os impostos sobre o comércio
exterior, o imposto territorial rural, o
imposto territorial urbano, o imposto
sobre transmissão inter vivos, o imposto sobre a propriedade de veículos
automotores (“aquáticos, terrestres e
aéreos”), o imposto sobre transmissão
causa mortis e doações e o imposto sobre grandes fortunas.

678

Embora o Brasil não seja um país desenvolvido, sustenta-se que a carga tri-

Sob o Tax Cuts and Jobs Act,10

Embora o Brasil não seja

entre outras medidas, houve redu-

um país desenvolvido,

e jurídicas), uma mudança para o

a carga tributária

jurídicas), e tributação especial da

decorrente da PEC no

aplicação de alíquotas mais redu-

31/2007 equivaleria à

ainda, diminuição do imposto das

dos países desenvolvidos,

faixas de isenção e entre alíquotas,

em torno de 35% do PIB

ção de alíquotas (pessoas físicas
regime da territorialidade (pessoas
repatriação dos lucros, mediante a
zidas (pessoas jurídicas); havendo,
pessoas físicas pelo alargamento das
bem como o aumento da isenção do
imposto sobre transmissão causa

butária decorrente da PEC n 31/2007

mortis e doações (a ideia inicial era

equivaleria à dos países desenvolvidos,

a de suprimir esse tributo).

o

em torno de 35% do PIB, ficando

O interesse nacional americano

mais ou menos nos níveis atuais, ora

manifestou-se por reduções de car-

rondando a casa dos 33%-34% (con-

lativamente a uma eventual altera-

ga tributária, de molde a conciliar

siderados os tributos estaduais e muni-

ção na Lei Complementar n 87/97,

os Estados Unidos com a tendência

cipais, sendo que a parte da União se

preferencialmente para antecipação

de alívio na tributação de pessoas

encontra no patamar de cerca de 20%

do prazo para entrada em vigor da

jurídicas,11 tornando aquele país

do produto interno bruto).

plenitude do direito a crédito sobre

mais atrativo aos investimentos

bens de uso e consumo, o que tem

externos e às próprias empresas

sido há 20 anos postergado.

norte-americanas, utilizando-se a

Contudo, na impossibilidade de
emenda à Constituição, ante a inter-

o

venção federal no estado do Rio de

O governo federal pretende uma

tributação como força centrípeta

Janeiro, até 31 de dezembro de 2018,

reforma simplificadora do PIS/Cofins,

para redomiciliação de empresas e

o debate dessa e de outras propostas

facilitando o direito a crédito, segun-

a repatriação de capitais, tudo para

de reforma sistêmica fica prejudica-

do se anuncia, o que pavimentaria o

revitalizar a economia, promover o

do, podendo ou não ser retomado na

caminho para um futuro imposto so-

crescimento econômico e fomentar

56 Legislatura, de 2019-2022.

bre valor agregado nacional.

a criação de empregos.

a

9

As tabelas progressivas do imposto
americano sobre a renda das pessoas

Reforma possível

físicas, além de terem suas alíquotas

Assim, para o ano de 2018, so-

Referência na reforma
americana

mente será possível uma reforma

Para além disso, a União poderia,

pectivas faixas alargadas e indexadas,

tributária que possa viabilizar-se,

pelos veículos legislativos da medida

bem como o foram as deduções, inclu-

ou por lei ordinária, ou por lei

provisória e do projeto de lei ordi-

sive de juros sobre o financiamento de

complementar, sem mudanças na

nária, alterar a legislação do impos-

casa própria, providência de grande

Constituição, o que a limitará, ba-

to sobre a renda das pessoas físicas

importância para a construção civil,

sicamente, a alterações tópicas nos

e das pessoas jurídicas sob a inspi-

grande empregadora de mão de obra.

tributos federais e, ocasionalmente,

ração do que recentemente ocorreu

As pessoas físicas foram ainda be-

no ICMS, nesta última hipótese re-

nos Estados Unidos.
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máximas reduzidas, tiveram as res-

neficiadas por um aumento no limite
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de isenção do imposto sobre transmissão causa mortis e doações para
US$ 10 milhões até 2025, limite este
que, indexado, chega a US$ 11 milhões em 2018.
Os efeitos dessa reforma estender-se-ão pelo futuro, sendo que os
cálculos demonstrativos do impacto
positivo sobre a economia foram
feitos para um período de dez anos,
com a criação de centenas de milhares de empregos, aumento dos
níveis salariais e da taxa de crescimento econômico.

parte de nossos legisladores, pois não

Embora, na atual

é razoável que tal situação persista,

legislatura, não haja

cidade econômica dos contribuintes.

mais possibilidade de

missão causa mortis e doações,

uma reforma tributária

União, cabe ao Senado Federal fi-

sistêmica, esta não pode

a reforma tributária norte-america-

ser esquecida, e novas

Resolução no 9/92 para diminuí-la.

propostas devem buscadas

em detrimento do princípio da capaQuanto ao imposto sobre transembora a competência não seja da
xar-lhe a alíquota máxima, podendo
na inspirar a Câmara Alta a rever a
Realmente, com a crise fiscal que
assola os estados, muitos destes, em

Para o Brasil, uma reforma assim

momento recessivo e de aviltamen-

seria importante, ainda que gradualis-

to do mercado imobiliário, resolve-

ta e sem a extensão imediata daquela

ram aumentar a carga tributária,12

levada a efeito nos Estados Unidos.

gerando situações pessoais graves

No que concerne às pessoas jurí-

encontra, todavia, resistência em

para herdeiros, especialmente côn-

dicas, a contribuição social sobre o

aspectos financeiros próprios da

juges supérstites, que passaram a

lucro líquido e o adicional do impos-

repartição constitucional de recei-

deparar-se com lançamentos tribu-

to sobre a renda poderiam ser revisa-

tas tributárias. É que pertence aos

tários nas transmissões causa mor-

dos, para, num prazo razoável, per-

estados, ao Distrito Federal e aos

tis somente pagáveis em prejuízo

seguirem um curso descendente.

municípios o produto da arreca-

da própria estabilidade econômico-

Quanto à tributação das pessoas

dação do imposto sobre a renda

financeira e do patrimônio.

físicas, é urgente que se introduza a

incidente na fonte, sobre rendi-

indexação e ampliação de deduções,

mentos pagos por esses entes, bem

que se permita um tratamento mais

como por suas autarquias e funda-

benéfico para tributação dos núcleos

ções (CF art. 157, I, e art. 158, I).

Outras possibilidades para a
56a Legislatura em 2019

familiares e dos idosos, que se altere

O imposto sobre a renda de pes

Finalmente, embora, como já se dis-

a tabela progressiva para aumentar

soas físicas, retido pela fonte pa-

se acima, na atual legislatura, não

o limite de isenção e alargar as fai-

gadora, funciona, aqui, como um

haja mais a possibilidade de uma re-

xas de tributação entre as alíquotas.

grande fator de desconto sobre a

forma tributária sistêmica, esta não

Só assim se estará a perseguir o prin-

folha de salários do setor público.

pode ser esquecida, e novas propos-

cípio constitucional da capacidade

E o aumento do limite de isenção

tas devem ser buscadas, sempre al-

econômica, a fim de que a tributação

e alargamento das faixas de tribu-

mejando a simplificação das obriga-

não prejudique a dignidade da pes-

tação entre as alíquotas da tabela

ções acessórias e a diminuição das

soa humana, pela irrazoável apro-

progressiva levaria a uma redução

obrigações principais.

priação, pelo Estado, do produto do

substancial nesse fator de desconto

Uma das propostas de refor-

seu trabalho e dos capitais que tenha

sobre os pagamentos da folha de

ma mais instigantes nesse sentido

amealhado ao longo da vida.

pessoal ativo e inativo.

foi aquela versada pela PEC no

Esse aperfeiçoamento da tri-

Esta parece ser uma questão a

474/2001,13 de autoria do prof.

butação da renda da pessoa física

merecer maior e melhor atenção por

Marcos Cintra, então deputado
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federal, “Criando Imposto Único
Federal incidente sobre movimentações e transações financeiras, sob
a dupla forma jurídica de imposto
arrecadatório genérico e de contribuição social para o financiamento da seguridade social, alterando
a Constituição Federal de 1988”.
Esse imposto, de baixo custo de
arrecadação, de responsabilidade
das instituições financeiras, contaria com a experiência pretérita do
IPMF e da CPMF.
Aqueles tributos, embora recebi-

O certo é que, seja qual
for a reforma, é necessário
simplificar, é preciso
criar um ambiente
favorável aos negócios, às
empresas, à poupança, à
consolidação econômica

dos com grande ceticismo e temor
econômico-financeiros, foram um
sucesso em termos de arrecadação
e de singeleza para os contribuintes.

quartel do séc. XXI, não seria mais

É compreensível que, somados a to-

razoável buscar um tributo mais

dos os demais tributos federais exis-

adequado a um tempo de operações

tentes, o IPMF e a CPMF tenham

eletrônicas e de movimentações fi-

sido objeto de reservas, em muito

nanceiras, praticamente sem as quais

atribuíveis aos embates políticos de

nada se compra, nada se vende, nada

época, mas a proposta de adoção de

se paga e nada se recebe.

um tributo único sobre movimen-

O certo é que, seja qual for a

tações financeiras que substituísse

reforma, não importa se tópica, se

todos os demais tributos de com-

sistêmica, é necessário simplificar,

petência da União, exceto os adu-

é preciso criar um ambiente favo-

aneiros, poderia hoje contar com a

rável aos negócios, às empresas,

simpatia dos contribuintes.

à poupança, à consolidação eco-

A criação de um grande imposto

nômica de núcleos familiares e de

federal substitutivo, mantidos, basi-

indivíduos, ao consumo e à pros-

camente, o imposto sobre a renda e

peridade. E não é ocioso notar que,

os tributos aduaneiros, é, em sínte-

com o passar do tempo, a menor

se, o que propõe a PEC n 31/2007,

carga tributária permite a melhor

acima mencionada. Nesta PEC n

o

alocação dos recursos escassos pe-

31, ter-se-ia um imposto de consu-

las decisões individuais dos con-

mo como principal imposto federal,

tribuintes que, por investimento,

tributo que remonta aos tempos co-

pela poupança, ou pelo consumo,

loniais, como já lecionava Rubens

impelem o crescimento econômico

Gomes de Sousa.

e, assim, o aumento da própria ar-

14

Convém perqui-

rir em que medida, neste primeiro
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Mitos capitais
José Roberto Afonso
Economista, pesquisador da FGV IBRE e professor do IDP

O crescimento da economia brasileira não decola. Enquanto faltam
investimento e poupança, motoreschave para escolas econômicas (da
keynesiana à clássica), sobram mitos e ataques pessoais entre os seus
maiores professores no Brasil.
É tentador o “MMA intelectual”,
que rende mais espaço na internet e
mídia, do que análises densas e chatas, baseadas em evidências, abertas
ao diálogo com pensadores diferentes.
Assim, também é mais fácil culpar a
política fiscal por todos males do que
voltar aos modelos de consistência
macroeconômica, que resultem em
propostas coordenadas das diferentes políticas que regulam a economia.
Nas finanças privadas, ninguém coloca todos os ovos no mesmo cesto,
mas, nas finanças públicas, o mercado financeiro e o governo apostaram
tudo nas panaceias do teto dos gastos
públicos e, depois, na reforma previdenciária (ambas necessárias, mas
insuficientes se adotadas isoladamente). Mesmo diante da crise mais grave e complexa, se continua a buscar
saídas simplórias que, como no saber
popular, serão erradas.
Entre mitos que demarcam nosso
debate (ou desperdício) intelectual se
ressalta a suposição de que foi equacionado o financiamento privado dos

investimentos e do crescimento. Isso
teria sido alcançado, segundo as autoridades econômicas, pela redução
dos virtuais subsídios creditícios. Ora
ninguém seria contra se ofertar, alongar e baratear capitais para grandes
projetos, ainda mais para repor e
ampliar a infraestrutura sucateada e
escassa. Mas esta realidade ainda está
muito distante se as estatísticas financeiras forem apuradas em detalhes e
lidas com acuidade.
Nos rankings internacionais de
poupança e investimento, o Brasil ainda mantém a façanha de ser listado entre as piores posições. Aparecem resultados mais impressionantes quando se
decompõe a evolução dessas variáveis,
como em recente estudo do Cemec/Fipe1 para o período 2013-2017:
•• do lado do investimento (computada a variação de estoques),
regrediu-se para 15,5% do PIB,
taxa mais baixa do século, diante do retrocesso de 6,2 pontos
do produto nos últimos cinco
anos. Foi muito pior a retração
do setor privado (-5,2 pontos
do produto), explicando 82%
da queda nacional, de modo a
fechar aquele período investindo irrisórios 13,9% do PIB;
•• do lado da poupança, o mesmo
Cemec apura que a taxa do-

méstica fechou 2017 em 14,8%
do PIB, a menor participação
desde 2002, com decréscimo de
3,5 pontos do produto nos últimos cinco anos (responsável por
55% da queda do investimento).
A poupança privada, no entanto,
surpreende ao caminhar na direção oposta: subiu 3 pontos do
produto desde 2013, a ponto de
alcançar 21,8% do PIB em 2017,
a taxa mais alta desde 2000 (a
última melhor taxa privada foi
de 21,5% do PIB, em 2007, na
véspera da crise global).
Neste século, nunca famílias e empresas pouparam tanto e, ao mesmo
tempo, nunca investiram tão pouco.
Em contrapartida, nunca governos
tiveram tanta despoupança. O mais
grave, porém, está no fato de que isso
não decorreu de seus investimentos,
que fecharam 2017 em 1,6% do PIB
- de novo, a taxa mais baixa do século (inferior até ao 1,9% de 2003,
que era até então a pior taxa da série
histórica do pós-guerra).
Como defendemos nas duas edições
anteriores da Conjuntura, primeiro,
nunca se precisou tanto que o governo brasileiro investisse para impulsionar a economia arrasada pela brutal
retração dos investimentos privados.
Primeiro, porque, isso é impossível
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Emissões empresariais de títulos financeiros
de mercado (2011-2017):
total x produtivo - em % do PIB
2,57%

2,6%
2,47%

0,60%

2,4%
0,51%

0,50%

Total: em % do PIB

2,2%
2,13%

2,0%

0,42%

1,8%
1,6%

1,83%

1,59%

0,40%

0,37%
1,73%

0,20%

Investimento produtivo

1,40%

0,16%

2011

0,30%

Soma geral

1,4%
1,2%

0,36%

2012

2013

2014

Inv. produtivo: em % do PIB

0,59%

0,52%

2015

2016

2017

0,10%

Fonte primária: Anbima. Elaboração própria.

sem equacionar o déficit público corrente (o limite constitucional de gasto
só aprofundou a prática de cortar no
orçamento discricionário e a peculiar
regra de ouro brasileira não excepcionalizou aumento de inversões como na
Europa). Segundo, famílias brasileiras
poupam muito, ao sabor das maiores
concentrações de renda do mundo,
porém, aplicam só no curto prazo e
na dívida pública, no lugar de privilegiar a proteção previdenciária privada
para a velhice.
Neste contexto, o saldo de dívida pública saltou 22,4 pontos do
produto entre 2013 e 2017, quando
chegou a 73,2% do PIB. Já dívidas
do setor privado, após 64,5% do PIB
ao fim de 2015, despencaram para
56,3% do PIB em 2017, diminuindo 8,3 pontos do produto em apenas dois anos. Este é mais um sinal
da drástica e rápida desalavancagem
das empresas brasileiras.
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O Banco Central2 também destacou
a retração do crédito bancário para
pessoas jurídicas nos últimos três anos,
com drástica queda na oferta dos recursos direcionados, seguido também
de queda dos recursos livres. O atual
custo das empresas se financiarem junto ao BNDES já supera o das debêntures e dos livres. Em 2017, para um
painel das maiores empresas do país,
o BC constatou aumento do acesso ao
mercado de capitais enquanto caía ao
sistema bancário (+62,1 e -32,8 em
RS$ bilhões, respectivamente), mas
o maior e ignorado diferencial foi a
corrida para dívida externa das mesmas (+R$ 81,6 bilhões), puxadas pelas indústrias de petróleo e alimentos.
As mesmas empresas fecharam o ano
devendo ao exterior R$ 761 bilhões,
62% da dívida total, quatro vezes
mais do que a contraída no mercado
de capitais (ainda 30% atrás da dívida bancária interna), mas o BC não

via vulnerabilidade (só benefícios de
“ambiente externo favorável e relativa
estabilidade do câmbio”).
Importa atentar para a dimensão
e, sobretudo, para o destino das emissões de ações e debêntures, que financiam apenas investimento produtivo.
Dados detalhados da Anbima3 (vide
gráficos) mostraram forte oscilação
no volume emitido nesta década:
3% do PIB em 2017, após contração
entre 2013 e 2016 (ano mais baixo,
com 1,4%), depois do segundo melhor ano (2,5% do PIB em 2012).
Computadas apenas as emissões
destinadas a investimentos produtivos, o volume foi muito inferior e
também oscilante: apenas 0,6% do
PIB em 2017, melhor ano, depois de
variar entre 0,3% e 0,5% nos cinco
anos anteriores. Além de irrisória,
o captado por ações e debêntures e
alocado a se investir ainda decresceu
nos últimos anos: de 17% do total
em 2012 caiu para 11% em 2017.4
Ou seja, as emissões empresariais
oscilaram muito, mas quando se
ampliou o volume total, se objetivava refinanciar dívidas e custear
giro, tendo caído a importância relativa do destinado aos investimentos produtivos. Para tal fim, não
houve correlação entre mercado de
capitais e bancário (ao contrário do
hoje propagado, quando mais se
emitiu relativamente para novas inversões, mais crédito se captava em
bancos públicos).
Ao longo de todo o período, as
empresas recorreram ao mercado basicamente para capital de giro e para
refinanciar suas dívidas bancárias internas. Se, em 2017, o total de debêntures emitidas (R$ 95,8 bilhões) superou em 35% o volume de desembolsos
do BNDES (R$ 70,6 bilhões), é preciso
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Emissão de ações e debêntures x FBCF das famílias
e empresas (2011-2017):
em % do PIB

2,4%
17,8%

2,57%

18,2%

2,47%

18,0%

18,0%

17,5%

2,2%

17,0%

16,9%

2,13%

2,0%

16,5%

1,8%

16,0%

1,73%
15,6%

1,83%

15,5%

1,6%
1,59%

15,0%

Soma geral

1,4%
1,2%

18,5%

1,40%

FBCF empresas e famílias
14,2%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

FBCF das famílias e empresas: em % do PIB

Emissões de ações e debêntures: em % do PIB

2,6%

14,5%
14,0%

2017

14,0%

Fonte primária: Anbima. Elaboração própria.

atentar que 76,4% destes títulos foram
destinados para capital de giro e refinanciamento de passivo ou compreenderam títulos mais de curto prazo.5
Por certo, é muito bem-vindo
empresas brasileiras procurando
mais o mercado de capitais, ainda
que majoritariamente para renegociar, alongar e baratear dívidas,
que pode ser prévia etapa para
captar investimentos. Erro crasso
é acreditar que já se equacionou
ou se chegou perto de o começar.
No melhor dos anos, 2017, papéis
emitidos para inversões equivaleram a somente 0,6% do PIB, irrisórios 3% da poupança privada e
4% do investimento privado.
Ainda é premente ampliar e mudar a matriz de financiamento para
retomar o investimento de longo
prazo e isso não se fará apenas com
mudanças de taxas e custos, porque
estas são baseadas no erro conceitu-

al e histórico de contradição entre
bancos públicos e mercado privado
de dívida. Obviamente, não se repetirá mais o erro de emitir dívida
pública para ofertar crédito ao setor privado. A dependência privada
de fontes externas já se tornou perigosa e enganosa. Neste caso, aliás,
deve-se evitar mais uma confusão:
tratar todo o investimento estrangeiro direto como meio para formar capital fixo no país. Em 2017,
os créditos intercompanhias recebidos do exterior (US$ 66,4 bilhões)
superaram em 23% ingressos por
participações no capital6 (parte dele
também pode ter ido para compra
de empresas brasileiras e não necessariamente para novos ou maiores
investimentos produtivos).
A emergência macroeconômica
exige – o mais rápido e na maior
intensidade possível – aumentar, ao
mesmo tempo, a oferta de financia-

mento de longo prazo e a demanda e realização do investimento em
produção e infraestrutura. Para começar, será preciso um reposicionamento do estoque já acumulado de
riqueza, de modo a trocar parcela
do muito que hoje está aplicado em
dívida pública por dívida privada,
saindo do curtíssimo para o longo
prazo. Já no fluxo, será preciso que
parcela majoritária da poupança
privada futura seja canalizada para
financiar investimentos privados, o
que exige, por sua vez, revisitar tanto as práticas do mercado de capitais
(até hoje não se organizou um mercado privado de dívidas transparente e sólido das empresas), quanto as
políticas públicas financeiras (com
uma tributação financeira que estimule poupança de longo prazo).
É preciso, portanto, reconhecer a
complexidade da situação, repensar
incentivos, práticas e políticas, trocar mitos por análises e debates, difíceis e trabalhosos.



Cemec/Fipe, “Investimento e poupança na
economia brasileira 2000-2017: o crowding
out do setor privado”, março/2018: https://bit.
ly/2Mg9dAP.

1

2
BCB, “Financiamento junto ao mercado
de capitais e ao setor externo e estoque de
endividamento das empresas”, Estudo Especial
n. 5, março/2018: https://bit.ly/2IoQ515.

Disponível em https://bit.ly/2tzifRM

3

Mesmo com total emissão de R$ 212 bilhões
em 2017, observou-se que: 52,4% das novas
ações foram destinadas para capital de giro e
refinanciamento de passivo; 20% das empresas
responderam por 52,8% das emissões; e 55,7%
dos subscritores eram estrangeiros.

4

Cabe ainda atentar para o elevado grau de
concentração dessas transações, onde 31 das
234 empresas (13%) representam 50% em
volume registrado do total de emissões.
5

6
Ver decomposição de investimentos diretos no
país nas notas do BCB: https://goo.gl/gvVBm.

J u l h o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 2 7

MACROECONOMIA

Três alertas relativos às
eleições de 2018
Rubens Penha Cysne
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

O gráfico abaixo traduz as taxas efetivas de crescimento do Brasil, México, Argentina e Venezuela nos anos
de 2015, 2016 e 2017, bem como as
taxas previstas pelo Banco Mundial
(2018) para este ano e o próximo.
Tomando-se o índice de produto real igual a 100 ao final de 2014
para esses quatro países, chega-se ao
final de 2019 com 112,9 para o Mé-

xico; 109,5 para a Argentina, 98,4
para o Brasil e impressionantes 52,2
para a Venezuela.
Mesmo crescendo 2,4% em 2018
e 2,5% em 2019, em linha com as
projeções, o Brasil estará em pior situação do que se encontrava ao final
de 2014, com uma queda da renda
per capita superior a 7%. Se poderemos superar esse baixo desempenho

no futuro, trata-se de questão que
dependerá, em parte relevante, dos
resultados das eleições de 2018.
A observação dos fatos pela mídia
sugere que os eleitores estão em alerta
com relação a três possíveis dificuldades associadas às eleições vindouras.
Primeira dificuldade, que a plataforma vencedora não leve suficientemente em consideração, na sua comu-

Índices de PIB real em países selecionados

102,60

102,60

96,20

105,58

100,75
92,83

91,80

107,69

110,16
106,47

103,68

96,01

93,76

112,92
109,46
98,41

76,65
65,54
56,17
52,23
2014

2015

2016
México

Fonte: Banco Mundial.
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nicação com o eleitorado, a gravidade
da atual situação fiscal e das distorções
de ordem orçamentária (com áreas essenciais e precípuas do setor público,
como segurança pública, em situação
de clara desassistência).
A premente necessidade de correção dos desequilíbrios fiscais em
curso leva a crer que a economia
brasileira ao final de 2018 e início
de 2019 estará sujeita à chamada
“dominância circunstancial”. Nesse
caso, são as circunstâncias macroeconômicas, traduzidas por oscilações no mercado financeiro, que
acabam por ditar o rumo das medidas macroeconômicas. E não, pelo
menos em um primeiro momento,
as ideias previamente apregoadas
pela plataforma eleita.
Promessas de facilidades não
cumpridas após as eleições têm o
potencial de gerar uma forte perda
de capital político, colocando em
risco o suporte para a consecução
das importantes e difíceis reformas
a serem feitas, a da Previdência em
particular. O país correria o risco de
permanecer sem um rumo mais claro e definido por pelo menos mais
quatro anos.
Em 2002, a “dominância circunstancial” implicou uma guinada para
a ortodoxia econômica do ex-presidente Lula, mas ainda durante a campanha, antes das eleições. Não houve
grandes perdas de capital político.
Destino semelhante não tiveram
Andrés Péres, na Venezuela em 1989,
Lucio Gutiérrez no Equador e 2002
e a ex-presidente Dilma Rousseff em
2015. Nesses três casos, a passagem
de uma plataforma mais popular
para práticas de ortodoxia fiscal se
deu logo após as eleições. Em cada
episódio, a perda de capital político

A necessidade de correção
dos desequilíbrios fiscais
leva a crer que a economia
brasileira ao final de 2018 e
início de 2019 estará sujeita
à chamada “dominância
circunstancial”

foi tão elevada que abriu espaço para
a consecução posterior de processos
de impeachment.
A segunda dificuldade das eleições reside na possibilidade de que
2018 eleja não um novo presidente
da República, mas apenas um novo
refém do Congresso Nacional. Essa
linha de argumentação sugere que
haverá poucas mudanças no Legislativo, tornando difícil para o Executivo mudanças de rumo à altura das
atuais necessidades.
Para se modificarem velhas práticas e obterem as aprovações necessárias para as reformas, seria
necessário eleger um candidato à altura desse desafio. Não é tarefa fácil.
Para alguns, trata-se da necessidade
de privilegiar plataformas fomentadoras de persuasão e diálogo. Para
outros, de candidatos suficientemente carismáticos e audazes.
A terceira dificuldade associada às eleições vindouras lembra
que o descontentamento motiva
mais que o contentamento. E que
há mais do que 13 milhões de pes-

soas desempregadas no país (IBGE,
Pnad Contínua – Trimestre Móvel,
fev-abr 2018).
Nesse contexto, haveria a possibilidade de se visualizar em plataformas
eleitorais de elevação de gastos públicos e geração de novos empregos
públicos uma possível solução para
o problema do desemprego. Isso dificultaria, ao invés de facilitar, o ajuste
necessário das contas públicas.
A atual “cirrose fiscal”, por meio
da qual o PIB tem sido redirecionado
ao longo de muitos anos das exportações, geradoras de inovações; e dos
investimentos, geradores de capacidade produtiva; para satisfazer ao
consumo público e privado, deveria
ser mais debatida como um dos possíveis motivos para um desemprego
tão elevado.
Observe-se, de qualquer forma,
que os três problemas potenciais aqui
descritos se constituem todos em
motivo de alerta, mas não necessariamente de desânimo. São passíveis
de superação pelo voto refletido.
A parte econômica é de fácil
diagnóstico. Se acertarmos no rumo
político, o país voltará a crescer
com facilidade.

Referências bibliográficas
Banco Mundial (2018). “Fiscal adjustment in Latin America and the Caribbean: short-run pain,
long-run gain?” Semiannual Report Office of
the Regional Chief Economist, April 2018.
Cysne, Rubens P. “Eleições e dominância circunstancial” Artigo publicado no jornal O Globo em 17/6/2018. (http://epge.fgv.br/users/
rubens/media-and-policy).
Cysne, Rubens P. “Cirrose fiscal pode ser mais
grave que infarto fiscal” Artigo publicado
no jornal Correio Brasiliense em 22/6/2018.
( h t t p : / / e p g e . f g v. b r / u s e r s / r u b e n s / w p content/uploads/2018/06/cirose-fiscal-podeser-mais-grave-que-infarto-fiscal-correiobraziliense.pdf)
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A economia brasileira:
um país sem futuro?
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

A economia brasileira na primeira década deste século começou
uma recuperação depois da década
perdida de 80 quando o brasileiro
ficou mais pobre, e da última década do século passado, que teve um
crescimento pífio de 0,9% ao ano
de crescimento do PIB per capita,
como mostra a tabela ao lado. A
recuperação foi, na verdade, o bônus do final da hiperinflação com
o Plano Real. Este plano teve duas
fases. Na primeira, em 1994, foi
feita a reforma monetária, com a
introdução do real, com o mecanismo engenhoso da URV, que atacou
o componente inercial da inflação.
A segunda fase foi o ajuste fiscal
no final do primeiro mandato do
presidente Fernando Henrique
Cardoso e a mudança da política
monetária com a crise cambial do
início de 1999. A adoção do regime
de metas de inflação em meados de
1999, terminou o ciclo da estabilização e permitiria que o país crescesse a uma taxa média de 4% ao
ano, com uma breve interrupção
na crise de energia de 2001.
3 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J u l h o 2 018

Crescimento do PIB
brasileiro
(per capita)
Década

Taxa média ao
ano (%)

1950-1960

4,2

1960-1970

3,1

1970-1980

5,8

1980-1990

-0,6

1990-2000

0,9

2000-2010

2,4

2007-2017

0,6

Fonte: IBGE.

O primeiro mandato do ex-presidente Lula beneficiou-se do bônus
da estabilização e do aumento dos
preços das commodities. Portanto, o
crescimento da primeira década deste
século teve uma média de 2,4% ao
ano, menos do que ocorreu nas décadas de 50, 60 e 70, mas bem melhor
do que tinha ocorrido nas décadas de
80 e 90. Parecia que o pesadelo brasileiro tinha acabado. Mas não, o novo

experimento de política econômica, a
nova matriz, levou a economia brasileira ao crescimento medíocre no
período 2007-2017, de 0,6% ao ano,
produzindo uma crise fiscal que terá
de ser resolvida no próximo governo.
O que fazer para que o Brasil volte a
ter o crescimento econômico das décadas de 50, 60 e 70?
O mundo desenvolvido, os Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, Cingapura, Taiwan, Hong
Kong, Austrália e Nova Zelândia
construíram instituições que permitiram aos mesmos alcançarem um elevado grau de bem-estar, num modelo
que denominaremos economia social
de mercado. A entropia das ideias
neste mundo é baixa e as instituições
são fortes. A China, de Deng Xiaoping, optou pela economia social de
mercado e está numa trajetória que
lhe permitiu até agora alcançar o
nível de renda média. Se continuar
nesta mesma trilha em duas décadas
estará no clube dos países ricos.
Na América Latina, seja no Brasil,
ou nos países de língua espanhola, desde o México até a Argentina, o valor
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elevado da entropia das ideias impede
a construção de instituições que produzam crescimento econômico sustentado que nos leve ao clube dos ricos. Os
modelos de sociedade que estas ideias
contemplam são três: 1. socialismo
cubano; 2. capitalismo de privilégios e
3. economia social de mercado.
O socialismo cubano consiste em
eliminar a iniciativa individual, dividir
a renda de modo equitativo, tornando
todo mundo pobre, destruindo toda a
possibilidade de progresso econômico
pela falta de mecanismos de incentivos
e punições na alocação dos recursos
da economia. A crise política brasileira
com o fracasso da política econômica
do PT, um partido de formação marxista, simpatizante do socialismo cubano
e da experiência bolivariana da Venezuela, é uma oportunidade para se descartar a opção do socialismo cubano,
o neopopulismo latino-americano. O
neopopulismo é o novo populismo de
esquerda latino-americano, intitulado
por Hugo Chávez de socialismo bolivariano. Por trás da ideologia estão
os mesmos vícios de sempre: 1. indisciplina macroeconômica, com taxa de
câmbio, taxa de juros, déficit público e
balanço de pagamentos em desequilíbrio; 2. desrespeito ao funcionamento
do sistema de preços, com controles de
preços que não refletem os custos de
oportunidade, e subsídios generosos
para as classes média e rica que deles
não precisam; 3. inexistência de estratégia de crescimento econômico, com
a economia andando para trás na sua
posição relativa mundial e 4. a exploração do pobre como fonte de poder,
e em troca a perpetuação da pobreza,
para manter-se no poder.
O capitalismo de privilégios consiste
na manutenção do status quo de uma
sociedade caracterizada por elevado

Na América Latina, o
valor elevado da entropia
das ideias impede a
construção de instituições
que produzam crescimento
econômico sustentado que
nos leve ao clube dos ricos

grau de rent seeking, com a obtenção
de mecanismos para ganhar dinheiro
fácil, sem nenhuma contribuição para
o processo produtivo, seja por trabalhadores, dos setores privado e público, ou por empresários, produzindo
um elevado grau de injustiça social.
O capitalismo de privilégios envolve
uma aliança de grupos bem diversos
na sociedade brasileira: funcionários
do setor público, dos três poderes,
trabalhadores do setor privado e sindicalistas que não desejam mudança na
legislação trabalhista, empresários que
não querem concorrência mas desejam
crédito subsidiado do setor público.
Estes grupos são bem representados no Congresso e impedem qualquer mudança que permitam o setor
público ter poupança para financiar
a infraestrutura, que permitiria acabar com a dualidade no nosso país.
A coalizão política no capitalismo de
privilégios aumenta o consumo e reduz a poupança. O desafio político é
como mudar este equilíbrio político,
fazendo com que os diversos grupos
que apoiam o capitalismo de privilé-

gios convertam-se à economia social
de mercado. Novamente, a atual crise econômica e política é uma grande
oportunidade para convencer estes
grupos de que no longo prazo, num
período de dez anos, os retornos
compensariam os custos que pagariam pela retirada dos privilégios.
A economia social de mercado
existe com diferentes combinações de
mercado e Estado, desde os modelos
escandinavo, francês, inglês, americano até os modelos asiáticos que mostraram como um país pode se tornar
rico em duas gerações. A sociedade
brasileira poderia ter como fonte de
inspiração a estratégia econômica
dos países asiáticos (Japão, Coreia do
Sul, Taiwan, Cingapura, Hong Kong
e recentemente a China) que tinham
como estratégia alcançar, ou mesmo
ultrapassar, os países ricos, tornandose economias sociais de mercado. Esta
estratégia requer a adoção de uma política econômica que contemple, pelo
menos, cinco pontos: 1. disciplina
macroeconômica: taxa de juros para
atingir o centro da meta de inflação,
câmbio flexível e não o sistema administrado atual, e execução de metas
fiscais de modo transparente; 2. não
interferência no sistema de preços, a
não ser pelas agências reguladoras;
3. respeito ao direito de propriedade
com regras estáveis criando um ambiente de negócios propício ao investimento e à criação do emprego; 4.
eficiência do Estado na segurança pública, educação, saúde, previdência, e
tributação, com regras universais sem
exceções e privilégios; e 5. estratégia
de crescimento econômico, liderada pelo investimento, com aumento
da taxa de poupança doméstica e
da taxa de investimento do governo
na infraestrutura.
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“Temos uma direita
que veio para ficar”

Cláudio Gonçalves Couto
Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Conjuntura Econômica – Desde

eram todas de direita, o que reforça-

A direita brasileira saiu do ar-

a redemocratização, ser politica-

va tal percepção. Por fim, associar-

mário por uma série de razões. Pri-

mente de direita alimentou uma

se à esquerda significava apresentar-

meiramente, como reação a gover-

conotação negativa. Mas hoje ve-

se como defensor de ideias inerentes

nos de esquerda no plano nacional;

mos que Jair Bolsonaro tem se sus-

a este campo do espectro ideológico

neste sentido, trata-se de uma di-

tentado nas pesquisas de opinião,

que em boa medida se universali-

reita literalmente reacionária. Em

e uma ala do PSDB mudando sua

zaram, como é o caso da igualdade

segundo lugar, reagindo ao avanço

posição no espectro político, bus-

e da justiça social. Portanto, dizer-

(no Brasil e no mundo) de valores

cando consolidar candidaturas de

se de direita significaria assumir-se

e modos de vida contrários às for-

centro. Podemos considerar que

como defensor da desigualdade e

mas tradicionais, sobretudo no que

esses são indicativos de que a “di-

despreocupado com a justiça social.

concerne a questões identitárias

reita envergonhada” está virando

Por todas essas razões, os direitis-

como gênero e raça; a este avanço

coisa do passado?

tas no Brasil preferiam dizer-se “de

do igualitarismo (e, portanto, es-

Creio que a percepção negativa do

centro”; não é à toa que o bloco

querdismo) identitário, seguiu-se

pertencimento à direita, após o re-

de direita na Assembleia Nacional

uma reação que defende valores

gime autoritário, deve-se principal-

Constituinte

autodenominou

e práticas tradicionais, ensejando

mente ao fato de que esse regime era

“centrão”, termo que depois foi as-

uma direita identitária. Movimen-

de direita. Por isso, colocar-se como

sociado a outros grupos parlamen-

tos como o “Escola sem Partido”,

de direita poderia implicar, em boa

tares semelhantes noutras casas le-

a crítica à chamada “ideologia de

medida, uma associação ao auto-

gislativas. Isto ainda subsiste hoje,

gênero”, o ataque às cotas raciais

ritarismo do regime militar. Além

tanto que candidatos de direita ain-

e à própria ideia de ações afirmati-

disso, as demais ditaduras latino-

da se definem e são chamados por

vas de um modo geral pertencem a

americanas, com exceção de Cuba,

muitos como “de centro”.

este campo.
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Desde que se constituiu a polarização PSDB-PT na política nacio-

vel com o professado liberalismo),

que na América Latina. Hoje, pre-

como é o caso do MBL.

senciamos a ascensão de Trump e

nal, no início dos 1990, a disputa

de governos direitistas – alguns de-

entre o que era originalmente um

É possível traçar algum paralelo do

les de tipo populista – na Europa.

partido de centro-esquerda e outro

que acontece hoje no Brasil com

Na América Latina, os governos

de esquerda tornou-se a polariza-

o cenário político internacional –

de esquerda foram derrotados no

ção entre um partido de esquerda

principalmente em países com o

Chile e na Argentina, substituídos

(o PT) e o único que a ele se opu-

mesmo grau de desenvolvimento?

por administrações de direita, ain-

nha de forma efetiva (o PSDB).

Depois de uma onda progressista

da que de uma direita moderada,

Com isto, os tucanos atraíram os

ou de esquerda no mundo, assisti-

sobretudo se comparada a figuras

votos e a adesão de uma base social

mos agora a uma onda direitista –

como Bolsonaro, Trump ou o uri-

direitista que havia ficado politica-

claro, com nuances tanto durante o

bismo, que acaba de vencer as elei-

mente órfã, com a decadência da

primeiro movimento, como agora,

ções na Colômbia, removendo um

velha direita brasileira, muito vin-

governo de centro-direita.

culada à ditadura e à corrupção.
Considerando que essa maior tole-

As políticas dos governos petistas
aguçaram essa polarização e suscitaram uma reação que foi bastante
alimentada por certos publicistas
da grande imprensa e da blogosfera, os quais focavam seus ataques
ao PT e, por tabela, à esquerda de
um modo geral. Esses ataques se
caracterizam por uma estigmatização deslegitimadora, associando a esquerda automaticamente à
corrupção (“petralha”), a algum
tipo de doença mental (“esquerdopata”), à hipocrisia (“esquerda
caviar”) e assim por diante. Isso

A direita saiu do armário

rância à direita seja algo conjuntu-

por uma série de razões.

o futuro do jogo político brasileiro?

Primeiro, como reação

conjuntural. Há uma geração que

a governos de esquerda e,

rejeita menos a direita. Ademais, os

segundo, com o avanço

sileira, sobretudo na incapacidade

de questões sobre

tica dos problemas relacionados à

gênero e raça

pretextos para o discurso direitista.

ral, qual resíduo poderá deixar para
Não creio que se trate de algo apenas
não viveu a ditadura e que, por isso,
erros cometidos pela esquerda brade se renovar e fazer uma autocrícorrupção, alimentaram e deram
O problema da violência é também

nutriu um ódio político que, num

favorável à direita, que tradicional-

primeiro momento, foi instrumen-

mente tem o discurso do endureci-

talizado pelo PSDB e seus aliados,

durante o segundo. Na América La-

mento das políticas de segurança.

mas que depois se tornou demasia-

tina tivemos a emergência de uma

Ou seja, parece-me que temos uma

do para eles, cevando o surgimen-

esquerda de tipo socialdemocrata

direita que veio para ficar, embora

to de uma direita extremista como

no Brasil, Chile e Uruguai; de uma

isso não necessariamente implique

aquela representada por Bolsonaro

esquerda populista na Argentina,

a adesão a posições autoritárias e

e seu irracionalismo de corte neo-

Bolívia, Equador e – principalmente

mesmo neofascistas, como aquelas

fascista. Mas há outros, uns mais

– Venezuela. Nos Estados Unidos,

representadas por Bolsonaro e os de-

próximos desse extremismo (como

surgiu Barack Obama; partidos

fensores da intervenção militar. Há

Olavo de Carvalho), outros menos,

socialdemocratas também tiveram

uma direita que se marca por posi-

mas ainda assim marcados pela in-

sucesso em alguns países europeus,

ções de fato liberais na economia e

tolerância política (algo incompatí-

embora de forma menos vistosa do

na política (minoritária); outra que
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se caracteriza pelo liberalismo eco-

Certamente DEM e PP têm uma

relacionada a problemas religiosos

nômico associado a conservadoris-

raiz na velha Arena, embora o

ou morais. Claro que esse retorno

mo social (que me parece majoritá-

DEM seja muito mais consistente

da religião à política, na forma de

ria); uma liberal na economia, mas

politicamente do que o PP, tanto

um antissecularismo, é no Brasil um

autoritária na política, numa espécie

que foi oposição aos governos pe-

fenômeno direitista, embora possa

de “pinochetismo” (como parecem

tistas durante todo o tempo. O PP,

haver secularismo de direita (como

ser alguns dos simpatizantes da can-

ao mesmo tempo em que abrigou

ocorre na França) e religiosidade de

didatura de Bolsonaro atuantes no

velhos representantes da ditadura e

esquerda (como na Teologia da Li-

mercado financeiro); e há, por fim,

direitistas ideológicos duros (como

bertação, tão forte na América Lati-

uma direita autoritária que posa de

Bolsonaro), virou um partido de

na dos anos 1970 e 80 e presente na

liberal apenas por conveniência cir-

adesão que apoiou tanto governos

criação do PT). A meu ver, a direita

cunstancial, como é o caso de Bolso-

tucanos como petistas e se refeste-

que emerge hoje no Brasil é mul-

naro e certos grupos de pensamento

lou na corrupção da Petrobras. A

tifacetada, tendo diversas facções

similar ao dele..

bancada evangélica é transversal aos

internas que, após sua ascensão,

partidos, predomina nos partidos à

começam também a se conflagrar.

Uma reorganização de DEM e PP e

direita, mas tem forte presença nos

Por isso, embora acredite que a pre-

sua relação com a bancada evan-

partidos de adesão, que foram base

sença de uma direita assumida seja

gélica – cujos planos são ampliar a

dos governos tucanos e petistas em

algo que veio para ficar entre nós,

representação no Congresso – tem

troca de benesses estatais, indepen-

não considero que tal direita possa

a ver com essa tendência? Em caso

dentemente da ideologia. Por isso,

ser percebida como um todo mono-

positivo, o que esperar de uma di-

mobiliza-se como uma bancada de

lítico. Pelo contrário, está bem lon-

reita com essas características?

fato apenas em situações específicas,

ge disso.

Assinaturas e renovações
conjunturaeconomica@fgv.br
Rio de Janeiro:
(21) 3799-6844
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Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)

SETOR EXTERNO

Sinais
ruidosos
Alta de juros e recrudescimento da política
protecionista nos Estados Unidos levam o restante do
mundo, especialmente os países em desenvolvimento,
a recalibrar suas bússolas para enfrentar um cenário
externo mais desafiador

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Para as economias em desenvolvimento, possivelmente o fim do interregno benigno, conjecturado desde
a eleição do presidente Trump e o
aquecimento da atividade econômica nos Estados Unidos, era esperado
com algum chacoalhão em suas moedas e mercados. Mas suas expectativas provavelmente não continham
a dimensão do movimento, muito
menos que este viesse acompanhado de uma escalada protecionista
como a orquestrada pelo governo
americano, cujos efeitos para o comércio e o crescimento mundiais
ainda são difíceis de estimar.
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o real apresentou uma desvaloriza-

A partir do segundo trimestre,
entretanto, esses países tiveram que
revisar seu mapa de navegação para
adequá-lo a um cenário externo
definitivamente mais conturbado.
Com a sinalização do banco central
americano de aumentar o ritmo da
elevação dos juros, as fragilidades
de muitas economias, que nos últimos dois anos estiveram escondidas
sob o excesso de liquidez global, ficaram mais evidentes. No caso da

“Para o Brasil, minha

ção de 20%, contra 10% na média

preocupação passou a ser

“Isso demonstra que há componen-

o ambiente interno, as

ra que podem potencializar o efeito

expectativas relacionadas
à política econômica do
próximo governo”

tes específicos da economia brasileido choque externo”, diz.
Já nos cálculos de Livio Ribeiro,
pesquisador da Economia Aplicada
do FGV IBRE, a desvalorização do
real observada este ano ainda reflete pouco o ambiente doméstico, e
muito menos o cenário pré-eleitoral.

Argentina, por exemplo, o choque
com a disparada do câmbio veio em

das moedas dos países emergentes.

José Julio Senna – IBRE

Para demonstrá-lo, Ribeiro faz sua

tons de 1990, por encontrar o país

comparação com uma base de paí-

novamente com alto déficit de tran-

ses reduzida, na qual inclui apenas

sações correntes e levá-lo de volta

os que possuem três características

ao FMI. “No Brasil, não foi preci-

consistente na trajetória da dívida

similares, mas não excludentes, ao

so pensar a política monetária com

pública. “Dado o desequilíbrio fis-

Brasil: exportadores líquidos de com-

a cabeça de décadas atrás, já que

cal que temos, se escolhêssemos a

modities; detentores de uma pauta

temos contas externas robustas –

estratégia de subir juros para sus-

industrial diversificada; e nível de

R$ 65 bilhões de superávit na ba-

tentar câmbio, como na Argentina,

volatilidade elevado. Entre eles, por

lança comercial, um déficit de tran-

iríamos inclusive piorar nossa situ-

exemplo, estão Colômbia, África do

sações correntes de meio por cento,

ação”, compara Pessôa.

Sul, Polônia e Turquia. A partir daí,

além de sermos credores em moeda

realiza dois exercícios: um buscando

estrangeira”, lembrou Samuel Pes-

traçar a tendência de longo prazo em

sôa, pesquisador associado do FGV

Conjunção de fatores

função do comportamento da moe-

IBRE, no Seminário de Análise Con-

O fato é que hoje o país encara a

da desses países; e uma comparação

juntural do IBRE, em junho.

mudança de humor internacional

tomando como base não as moedas

Isso não significa, entretanto,

com uma conjuntura doméstica não

em si, mas um conjunto de compo-

que estamos menos dependentes

menos complexa, tanto no campo

nentes dessas economias que apre-

do mundo. As condições finan-

fiscal quanto no político, além de

sentem comportamentos comuns.

ceiras

favoráveis

baixo dinamismo da atividade, o

“Em ambos os casos, percebe-se que

cumpriram importante papel na

que dificulta identificar seus refle-

a evolução do real segue o movimen-

recuperação econômica brasileira,

xos na macroeconomia. “Tivemos

to dos demais. Diferentemente, por

seja nos rumos da política mone-

várias coisas acontecendo ao mesmo

exemplo, de 2015, quando nossa

tária, seja na demanda por nossas

tempo – juros americanos, greve dos

moeda realmente se descola do gru-

commodities agrícolas, que vitami-

caminhoneiros, proximidade das

po, indicando fatores domésticos

naram o PIB em 2017. Tampouco

eleições – e é difícil isolar os efeitos

que nos levaram além”, afirma.

significa que não havia fragilidades

de cada uma”, diz José Ronaldo de

Segundo Ribeiro, sequer após os

a revelar, já que nos últimos anos

Castro Souza, diretor de Estudos e

11 dias de bloqueios e manifesta-

não conseguimos avançar o neces-

Políticas Macroeconômicas do Ipea,

ções de caminhoneiros pelas rodo-

sário para sinalizar uma mudança

destacando que de janeiro a junho

vias do país no final de maio, quan-

internacionais
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do empresas passaram a calcular

de cada variável dependerá da for-

ça nos planos do banco quanto ao

seus prejuízos com a greve, a cena

ma como estas vão interagir com a

caminho da taxa de juros. “O Fed

doméstica ampliou sua influência

taxa de câmbio em cada momento

prevê que a taxa ficará em torno de

na cotação do real frente ao dólar.

do tempo”, diz.

3% no final do ano que vem. Es-

“Separando os elementos relaciona-

taria dentro da normalidade, e não

dos ao setor externo – como dólar

seria isso que provocaria um grande

no mundo, preço de commodities,

Fator inflação

solavanco no Brasil, nem nos emer-

treasury, high yield (aversão a risco

Em se tratando da influência da po-

gentes de modo geral”, diz.

nos emergentes) –, e excluindo o fa-

lítica monetária norte-americana na

Senna lembra que dois fatores

tor externo que compõe o CDS, ve-

trajetória macroeconômica, José Ju-

poderiam fazer os juros de política

remos que a maior contribuição na

lio Senna, chefe do Centro de Estu-

monetária dos Estados Unidos su-

flutuação do real continua sendo de

dos Monetários do FGV IBRE, con-

birem mais do que o estimado: uma

fora”, diz. Ribeiro ressalva que seu

sidera que a situação externa não

alta dos juros estruturais da econo-

modelo contempla a intervenção do

deverá piorar. “Para o Brasil, minha

mia, ou uma pressão inflacionária

Banco Central com swap cambial,

principal preocupação, em especial

conjuntural acima da estimada. Uma

que pesa favoravelmente no cená-

depois da greve dos caminhoneiros,

mudança dos juros estruturais depen-

rio doméstico.

passou a ser o ambiente interno, com

deria do potencial de crescimento do

O pesquisador considera precipi-

as expectativas relacionadas com

país – hoje abaixo do PIB registrado

tada a avaliação de que o aumento

o futuro da política econômica do

–, que por sua vez demanda ganhos

da incerteza no âmbito doméstico

próximo governo”, diz. Senna lem-

de produtividade e do crescimento

estimulado pela corrida presiden-

bra que o Fed já indicou disposição

da força de trabalho. “Como a pro-

cial faça com que o risco, medido

em aceitar uma inflação mais alta

dutividade e a força de trabalho têm

pelo CDS, passe a prevalecer como

que a meta de 2% – desde que não

apresentado uma tendência de de-

determinante da evolução cambial.

expressivamente acima, tampouco

saceleração importante nos últimos

“Tanto o cenário externo quanto o

com tendência de permanência –, e

tempos, é pouco provável uma pres-

interno irão evoluir, e o peso relativo

não vê como provável uma mudan-

são da taxa pelo lado estrutural”,

Equilíbrio na frente externa

3,19

3,19

3,06

3,07

-0,47

-0,44

-0,48

-0,51

-0,55

-0,65

Dez

Dez

Dez

-3,31

Dez

-4,24

3,21

Mai

-1,31

3,44

Abr

4,35

Mar

4,16

Fev

3,96

Jan

Saldo de transações correntes e ingressos de investimento direto no Brasil

2014

2015

2016

2017

Saldo de transações correntes % PIB últimos 12 meses
Fonte: BCB.
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avalia. Já no campo da inflação, ele

2,6 pp, válida até 2025. A estima-

considera que o atual cenário de ex-

“Se o Fed tiver de se

tiva do Escritório Orçamentário do

preocupar por um lado

é de que a reforma amplie o déficit

com a inflação, e por outro

percentuais até 2022, de 3,5% para

com risco de recessão, será

blica para 86% do PIB. “Isso pode

difícil um aumento forte

importante, principalmente porque

pectativas bem-comportadas joga a
favor da estabilidade de preços. “No
Fórum de Bancos Centrais realizado
em Sintra, Portugal, em junho, os
banqueiros foram praticamente unânimes em declarar que esse hoje não
é um problema, que o mundo passou
por transformações importantes, resultando em uma tendência de infla-

Congresso (CBO, na sigla em inglês)
fiscal americano em dois pontos
5,4% do PIB, elevando a dívida púproduzir um impacto inflacionário
a economia já está em pleno em-

de taxa de juros”

ção mais baixa”, diz. Senna ressalta

prego”, diz. Opinião compartilhada

que esse fenômeno não é exclusivo

por Lívio Ribeiro, que engrossa a

Paulo Grahl – JGP

a países desenvolvidos mais afetados

fila dos críticos à adoção da medi-

pela crise financeira de 2008 e atin-

da num momento de crescimento

giram o juro mínimo de zero, citan-

acelerando e o mercado de trabalho

do o exemplo da Austrália, que não

aquecido. “Supõe-se que abdicando

registrou recessão nos últimos anos e

a lista de importações americanas

dessa receita tributária se poderá

mesmo assim registra inflação abai-

que deverão ser sobretaxadas. “Sem

estimular o crescimento a ponto de

xo da meta. “O presidente do BC da

esquecer os possíveis efeitos da re-

reduzir o déficit projetado. Mas a

Austrália conta que tanto o banco

forma tributária”, diz, aprovada no

gente já viveu isso e sabe que não

quanto os governantes defendem au-

final de 2017. A reforma prevê uma

funciona. A única diferença é que lá

mento de salários para dinamizar a

redução do teto do imposto de renda

o governo se financia na moeda mais

economia, e os empresários concor-

de empresas em 14 pontos percentu-

forte do mundo, e por isso consegue

dam, desde que seja em setores que

ais (p.p.) e de pessoas físicas em até

levar por um tempo maior”, diz.

não os deles”, descreve. “Isso é sinal
do medo da competição, seja pela

Real acompanha onda de desvalorização

globalização, seja pela tecnologia, já

BRL vs. “pares” (2010 = 100)

que a única variável que resta para

como a guerra comercial estimulada
pelo presidente Trump ao ampliar

Brasil
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Chile
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México
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comportamento do petróleo, bem
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na, entretanto, há mais elementos
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No caso da economia america-
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para o controle da inflação.
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aumento de salários, colaborando
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estabilidade reduzem a pressão por
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para trabalhadores, que em nome da

02/jul/14

também são fator de insegurança

TRY

02/abr/14

brando que os avanços tecnológicos
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eles controlarem é o custo”, diz, lem-

Turquia

Fonte: Bloomberg.
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Ribeiro ressalta, entretanto, que

limitará a abertura de taxa de juros

para pensar o possível curso da política monetária americana também
é preciso considerar que, diferentemente do Brasil, o BC america-

“No Brasil, a perspectiva

e reduzirá um pouco a preocupação

é que tanto a tendência

indicando confiança na proximida-

externa quanto a

no tem um mandato duplo, focado
não só na inflação, mas também no
crescimento. “Isso implica que, se o
mundo descarrilar a ponto de comprometer o crescimento dos Estados
Unidos, que até agora tem sido acima

de do nível de juros estável nos EUA
e na Europa.
Isso não descarta, para Grahl,

doméstica caminhem na

a necessidade de se monitorar o

direção de um câmbio

mercados para o preço de ativos,

mais valorizado”

do PIB potencial, pode ser que o Fed

para os países emergentes”, afirma,

decida reconsiderar o cronograma

efeito da reversão da liquidez nos
cujo nível de desvalorização pode
ter consequências negativas para
a confiança tanto do consumidor

Lívio Ribeiro – IBRE

de aumento de juros, mesmo em um

quanto da indústria. “A gente já viu

cenário de inflação mais alta.” Essa

recentemente um pouco desse efeito

hipótese poderia se consolidar, por

em episódios específicos no Brasil,

exemplo, se a intensificação do pro-

na Turquia e Argentina. O ponto é

tecionismo nas relações comerciais

cando a possibilidade de uma reces-

saber qual o nível terminal, qual o

levasse a uma desaceleração do cres-

são em 2020. “Os motivos seriam

novo equilíbrio desse mercado.” O

cimento global que alcançasse a eco-

que o pico de política monetária

economista defende a necessidade

nomia estadunidense. No Seminário

estaria maturando no final de 2019,

de ajuste, mas considera que esse

de Análise Conjuntural do IBRE, em

além do fim do estímulo fiscal, que

será controlado. “Apesar das fragi-

junho, Paulo Grahl, sócio da gestora

estaria acontecendo por esse período

lidades, vários episódios nos últimos

de recursos JGP, ressaltou a chance,

também”, diz. “Se o Fed tiver de se

anos mostram que existe um grau

com ou sem efeitos da guerra comer-

preocupar por um lado com a infla-

de resiliência do mercado”, diz, ci-

cial, de a economia americana estar

ção, e por outro com uma recessão,

tando choques como as eleições na

próxima de concluir o atual ciclo de

será difícil observar uma taxa de dez

França, ou episódios em que a taxa

expansão. “Existe um consenso pra-

anos subindo muito além dos níveis

de juros de dez anos nos Estados

ticamente entre todos os analistas

que ela já bateu, de 3%. Ou seja, en-

Unidos subiu muitos desvios pa-

americanos de que as expansões não

quanto houver preocupação de um

drão do que o movimento normal.

morrem de velhas”, afirmou, indi-

cenário de recessão nos EUA, isso

“Não houve desmanche desmedido
de posição, forçado pelo risco.”
Para Ribeiro, as principais preo-

Cenário externo ainda pesa mais
Decomposição da alteração da taxa de câmbio – de 01/06 a 29/06

cupações relacionadas ao dólar daqui
adiante estão na associação dos efeitos da guerra comercial ao descola-

Contribuição (p.p.)

Participação (%)

Fatores externos

2,61

95,9

Fatores domésticos

0,87

32,0

“A economia americana está um

Dif_Juros

-0,76

-27,9

ponto cíclico mais forte do que a eco-

Total

2,73

100,0

tributário, aprovado antes do início

Fonte: FGV IBRE.

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

mento relativo do atual crescimento
dos Estados Unidos com o mundo.

nomia dos outros países, e o pacote
da investida protecionista, intensifica
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Influência do risco sobre a Bolsa,
o câmbio e os juros reais

isso”, diz, citando a redução do ritmo econômico europeu nos últimos
32.000
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meses, bem como a já esperada desaceleração chinesa. Para ele, os efeitos
da contenda protecionista poderão
ser mais fortes em países com maior
abertura comercial, onde o aumento
de custo chegará mais rápido e afetará a atividade, ampliando esse descasamento com a economia americana.
“Para o Brasil, a perspectiva é de que
tanto a tendência externa quanto a
doméstica caminhem na direção de
um câmbio mais valorizado”, diz. A

Ibovespa (US$)

estimativa do FGV IBRE no início de
julho era de um câmbio a R$ 3,90
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no final de 2018. Que, por sua vez,

vado nível de desemprego. No caso
do comércio exterior, não há previsão de impactos significativos para
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este ano. De acordo ao FGV IBRE,
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tum do comércio mundial, que havia
registrado alta de 4,7% em valores
acumulados em 12 meses, já havia
recuado no começo do ano. 
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Sem fair play
Além dos efeitos da intensificação
das revisões da taxa de juros americana para as economias emergentes,
ainda resta outra interrogação de
peso no cenário externo, sobre quão
longe o recrudescimento da política
comercial protecionista do presidente Trump poderá chegar, e quais
impactos trará para o comércio e o
crescimento globais.
Uma data-chave para essa resposta foi o dia 6 de julho, no fechamento desta edição, quando o governo
norte-americano cumpriu a promessa de intensificar as restrições ao
comércio com a China. A medida
veio como resposta à retaliação feita pelos chineses contra a primeira
investida protecionista do presidente dos Estados Unidos, de taxação
das importações de aço e alumínio,
ao que o país asiático impôs tarifas sobre 128 produtos americanos,
afetando exportações em torno de
US$ 3 bilhões. Em se tratando das
duas maiores economias mundiais,
tais valores não permitiam classificar
esse primeiro atrito como uma contenda de monta. Ainda que outros
atores como Canadá e União Europeia já tivessem sido envolvidos na
estratégia de Trump, e também já indicavam suas primeiras reações.
Passado o Independence Day,
entretanto, Trump cumpriu sua
promessa de iniciar a cobrança de
25% de tarifa de importação sobre
um grupo de 818 categorias de itens
4 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J u l h o 2 018

exportados pela China, afetando
US$ 34 bilhões em produtos, ao
que ainda deverá seguir outro grupo de 284 categorias, atingindo
mais US$ 16 bi. A China do presidente Xi-Jinping anunciou resposta imediata na mesma moeda,
acusando os EUA de lançarem “a
maior guerra comercial da história
econômica”, confirmando a troca
de status dessa disputa. Lucas Ferraz, do Centro de Comércio Global e Investimentos da FGV EESP,
destaca que um agravante desse
novo quadro é a composição da
lista feita pelo governo americano,
afetando indústrias como a aeroespacial, automotiva e de maquinário
industrial. “Do montante anunciado, 95% correspondem a partes e
componentes, produtos manufatu-

rados que envolvem cadeias de valor, não se restringindo à China”,
lembra Ferraz. “Mais de 55% das
empresas afetadas são multinacionais americanas, europeias, japonesas. É um tiro cego, que pode
prejudicar mais aos aliados americanos do que à própria China.”
Em artigo desta edição (ver pág.
64), a pesquisadora do FGV IBRE
Lia Valls corrobora o diagnóstico
de Ferraz, acrescentando que “a
escalada do protecionismo reduz o
fluxo das trocas comerciais e gera
um ambiente de incertezas que impacta negativamente as decisões de
investimentos”, comparando que
“o que a resposta à crise de 2008
conseguiu evitar para não repetir
1929, Trump está fazendo com o
seu protecionismo”.
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O caso do aço ilustra bem esse
diagnóstico. Marco Polo de Mello
Lopes, presidente do Instituto Aço
Brasil, lembra que o setor vive um
dilema de superoferta que tem pautado discussões internacionais já há
alguns anos. “Estamos falando de
algo em torno dos 550 milhões de
toneladas de excesso de capacidade
hoje no mundo. Dessa quantidade,

damento, já que basicamente todos
os exportadores são seus aliados. E
a China, que era seu grande alvo, é
um pequeno exportador em termos
relativos, inclusive se for comparado
com o Brasil”, afirma Ferraz, lembrando que o real objetivo de Trump
é implodir a política Made in China 2025, focada em transformar o
país em potência industrial em dez
segmentos de alta tecnologia. “Se
de um lado o governo americano
vem acusando a China de roubar a
propriedade intelectual de empresas
americanas, é importante observar
que as que operam no país asiático,
se muitas vezes se veem obrigadas a
fazer transferência tecnológica, por
outro lado faturam muito no mercado chinês”, diz, frisando que a investida de Trump não foi um movimento orquestrado pela indústria.

Participação % da China nos fluxos de comércio

1989

Dilemas comerciais

mais de 200 milhões concentram-se
na China – onde ao menos 90% das
empresas são estatais, o que por si
só cria uma distorção monumental”,
diz. “Entendo que parte da irritação
do governo americano relaciona-se
com a morosidade do andamento
das negociações sobre esse tema, seja
dentro da OCDE – pois tudo que se
discutia aí era boicotado pela China, por não ser membro –, seja no
Fórum Global, no âmbito do G-20.
Sem uma decisão concreta, e sendo
mercado preferencial, os Estados
Unidos decidiram tomar suas próprias decisões.”
A forma eleita pelo governo americano, entretanto, é vista como a
pior possível, ao infringir regras comerciais básicas. “Os Estados Unidos alegaram uma salvaguarda de
segurança nacional que não tem fun-

1987

Para Ferraz, diferentemente da
guerra cambial que marcou a relação entre Estados Unidos e China
no passado – em que os americanos
lideraram a denúncia de manipulação cambial pelos chineses, visando
a ganhos de competitividade nas
exportações de forma artificial –, o
atual prenúncio de guerra suscitado
por Trump se diferencia por implicar
um ataque direto ao sistema multilateral. Por sinal, o mesmo sistema
cuja arquitetura foi desenhada pelos
próprios Estados Unidos, a partir da
década de 1940. Algo tão contraditório quanto imaginar o francês Barão de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos, desdenhar o fair play
e partir para a canelada. “Se antes
a disputa comercial estava concentrada no câmbio, agora envolve um
questionamento da validade de todo
o sistema multilateral de comércio,
uma descrença nas organizações
internacionais, particularmente na
Organização Mundial do Comércio
(OMC)”, diz. “Trump inclusive já
chegou a dizer que retiraria os EUA
da OMC, o que é uma bobagem,
pois para fazê-lo ele precisa de aprovação do Congresso. De qualquer
forma, essa é a mentalidade que predomina.”

Importações

Fonte: FGV IBRE
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No caso do aço, para Lopes, o
resultado da imposição de tarifas de
importação é afastar ainda mais o
setor de uma solução para o excesso
de capacidade. “Um dado concreto
disso é que em junho tínhamos uma
reunião do Fórum Global em Paris
que foi cancelada, pois o chairman
considerou não haver clima para
avançar com o relatório que se estava discutindo”, ilustra. “Realmente, no curto prazo é pouco provável
que haja resolução para esse imbróglio.” O mercado americano representa um terço das exportações do
aço brasileiro, somando 4,7 milhões
de toneladas em 2017. Lopes conta
que, pelo Brasil ter uma balança deficitária com os EUA no setor siderúrgico, ser um grande importador
do carvão metalúrgico norte-americano (cerca de US$ 1 bilhão por
ano), e concentrar a maior parte das
exportações (80%) em semiacabados, que são reprocessados naquele
país, imaginava que o Brasil escapa-

ria do enquadramento na chamada
seção 232, dispositivo criado pelo
presidente John Kennedy em 1962
que prevê a taxação em casos de
defesa da segurança nacional. Mas
não foi o que aconteceu. “No que
diz respeito aos semiacabados, tivemos um acordo razoável, na medida
em que o governo americano estipulou que a cota seria definida pela
média das exportações brasileiras
em 2015 a 2017, o que representou
uma redução de nossas exportações,
em base a 2017, de 7%”, conta. O
executivo considera que o acordo
foi razoável, e que em parte é compensado pela alta de preço observada naquele mercado. “Já no caso do
aço acabado, que representa 20%
das nossas exportações, o resultado
foi diferente, pois nossa média 2015
a 2017 não é boa, e além disso o governo americano colocou um redutor de 30% nas exportações”, diz.
Lopes afirma que o parque siderúrgico brasileiro opera hoje com 68%

da capacidade instalada, quando o
ideal seria 80%. “Em 2018 imaginávamos uma reação da economia,
mas o mercado interno ainda está
aquém do que deveria. Então, para
manter um grau adequado de utilização da capacidade, precisaríamos
exportar mais. Mas em que condições?”, questiona, lembrando que
a restrição americana pode criar
desvios nos fluxos de comércio, de
exportadores que buscarão outros
compradores para seus produtos.
“Somado ao excesso de capacidade,
isso pode virar o mercado de cabeça
para baixo”, diz.
Já os produtores brasileiros de
alumínio, cujas importações pelo
mercado americano também passaram a ser taxadas em 10% a partir
de junho, alimentam a mesma preocupação, concentrada na oferta
chinesa. “Além dos 10% que foram
aplicados aos produtos de vários
países, a China tem sido penalizada pelos Estados Unidos com várias
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Fonte: FGV IBRE

4 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J u l h o 2 018

Mundo

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0,0

1990

Balança comercial EUA-China e EUA-mundo

CAPA SETOR EXTERNO

medidas de defesa comercial. Dia
19 de junho, por exemplo, saiu uma
medida de defesa antidumping de
mais de 100% de tarifa, o que faz
com que os EUA realmente retirem
a China do mercado de semifaturados de alumínio, em que era o
maior exportador para o país”, diz
Milton Rego, presidente executivo
da Associação Brasileira do Alumínio (Abal), indicando que o produto brasileiro deverá ter muito mais
concorrência tanto no mercado externo quanto no doméstico. No caso
das exportações, além dos Estados
Unidos, os principais compradores
do alumínio brasileiro são América
Latina e Japão – este último menos
exposto a riscos, por ser sócio de
empreendimentos no Brasil, o que
garante uma demanda cativa.
Rego diz que o impacto da taxação das importações, que no caso do
Brasil variam entre 13% e 16% por
incluírem o fim do enquadramento
no produto brasileiro no Sistema
Geral de Preferências (SGP) – ainda
é incerto. Na prática, afirma, o que
muda são os preços relativos entre alumínio doméstico e alumínio
importado pelos EUA, lembrando
que o país é muito dependente de
importações. “No fim das contas,
como o preço do alumínio nos EUA
está aumentando –, com reflexo
para toda a cadeia, do avião e o automóvel à lata de cerveja – os 13%
a 16% de taxação será parcialmente
absorvido pelas empresas com aumento de custos. Em função disso
é que a gente vai saber qual será a
continuidade das exportações brasileiras”, diz. O fato de outros principais fornecedores para os Estados
Unidos também terem sido taxados,
incluindo os países do Nafta, tam-

Produtos brasileiros afetados por restrições à exportação
janeiro a maio – R$ milhões
2.610
2.292

Var. %
-12,15

598

438
Var. %
-26,77

Carne de frango congelada, fresca ou
refrigerada incluindo miúdos
2017

Carne de suíno congelada,
fresca ou refrigerada
2018

Fonte: MDIC.

bém joga para amenizar o impacto
da medida. “Caso contrário, certamente o Brasil não poderia absorver
essa diferença de 10%. Agora, será
o novo patamar de preços quem definirá se o Brasil continuará ou não
exportando aos EUA.”
A exportação de alumínio representa apenas 10% da produção brasileira. Mas Rego conta que a ideia
do setor, antes da investida protecionista, era impulsionar um programa
para ampliar esse percentual. Na
agenda de longo prazo apresentada
no início deste ano, a Abal indicava,
por exemplo, que o Brasil teria potencial de ampliar suas exportações
1% para 12% da demanda estadunidense. Mesmo com a mudança do
cenário externo, Rego afirma que o
setor só fará a revisão dessa agenda
no médio prazo. “O fato é que, para
o alumínio, existem outras variáveis
mais relevantes do que a taxação

americana”, afirma, citando a regulamentação da mineração no Brasil,
a disponibilidade e competitividade
do preço da energia elétrica – “o
principal fator, juntamente com o
aumento da produção chinesa, para
nossa perda de competitividade nos
últimos anos”, diz –, e a estrutura
tributária para utilização da sucata,
que sofre taxação nas fronteiras estaduais. “Em torno de 40% do alumínio produzido no Brasil tem a sucata
como matéria-prima, o que torna a
questão tributária chave para a competitividade do produto”, afirma.
Nos últimos três anos terminados
em 2017, a produção de alumínio brasileira caiu para menos da metade, de
1,7 milhão de toneladas para 800 milhões, voltando aos níveis de consumo
de dez anos atrás. “Dessa diferença,
300 milhões representam fechamentos, outros 600 milhões de capacidade ociosa”, diz. Rego afirma que, no
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início do ano, a expectativa do setor
era crescer entre 5% e 7%, recuperando parte dessa perda. Mas a greve dos
caminhoneiros e a lentidão da recuperação econômica, principalmente na
construção civil, minou esse otimismo. “Na construção civil, o alumínio
entra nas etapas finais dos projetos, o
que estende ainda mais esse horizonte
de recuperação”, conclui.

de oportunidade, por exemplo, com
a China taxando a soja americana, e
até para produtos manufaturados de
determinados setores, como o automobilístico, em que já existe algum
comércio intraindústria. Mas sempre
é preciso colocar nessa conta o efeito
vazamento, das economias prejudicadas buscando desovar seus produtos
em outros mercados”, diz Lucas Ferraz. Ele destaca que a tendência natural em episódios de excesso de oferta
é o ressurgimento de instrumentos de
salvaguarda contra surtos de importação, previstos na OMC. “Isso pode
afetar várias commodities agrícolas e
manufaturados, fazendo seus preços
caírem, num processo sistêmico de
mais protecionismo e menos crescimento para todo o mundo”, insiste.

O mundo ainda
quer comércio
Os casos do aço e do alumínio corroboram o diagnóstico de que o balanço
entre perdas e ganhos com uma escalada protecionista capitaneada pelos
Estados Unidos não deverá ser positivo. “Para o Brasil, existem janelas

Excesso de oferta
Produção mundial de aço bruto: 1,69 bilhão de toneladas
Outros Europa
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Outros
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EUA (28)
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China
49,2
Outros:
África
Oriente Médio

0,9%
2,0%

Fonte:World Steel Association
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O economista da FGV EESP ressalta, entretanto, que a tendência
de crescimento dessas medidas não
significa que o mundo, à exceção
dos Estados Unidos, esteja contra
o comércio. “É simplesmente um
processo de defesa natural de uma
perturbação no equilíbrio anterior
gerada por um grande player, e que
estimula um efeito cascata.” Muitos
países continuam seu processo de
negociação de acordos, lembra Ferraz, citando os da União Europeia
com o Canadá e o México, o avanço do TPP 11, como é chamada a
Parceria Transpacífica após a saída
dos Estados Unidos (analisada por
Lia Valls em seu artigo desta edição), e os movimentos do Mercosul
na direção da União Europeia e do
México. “O mundo está como sempre esteve, e continuará negociando
sem os Estados Unidos. Mas também reage aos movimentos ruins
dentro do sistema.”
Ricardo Santin, diretor executivo da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA), é um dos
entusiastas para que o Brasil não
perca o ritmo em sua investida para
uma maior abertura comercial. “A
conclusão do acordo com a União
Europeia retiraria parte da pressão
que hoje sofremos naquele mercado, que representa 10% de nossas
exportações”, diz, referindo-se às
suspensões às exportações e vendas
da carne de frango brasileira ao
bloco que acontecem desde junho
de 2017 – parte fruto da Operação
Carne Fraca e a detecção de irregularidades na fiscalização, mas também devido ao uso desse episódio
para a aplicação de barreiras sanitárias contra o produto brasileiro,
afirma Santin. A alegação se baseia
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no fato de a UE aceitar o frango
brasileiro com a Salmonella spp
(que é eliminada após cozimento)
desde que se pague uma tarifa de
1.024 euros por tonelada. Dessa
forma, o bloco liberaria a exportação pelo critério de carne de aves
sem sal, que restringe a detecção
a apenas dois tipos de bactéria,
contra 2,5 mil tipos pelo critério
vigente. Em abril, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) autorizou
as tratativas para abertura de contencioso na OMC, para contestar
as barreiras impostas pela União
Europeia, através do sistema de solução de controvérsias. “Também
estamos esperando o relatório das
missões veterinárias feitas pelos
europeus para começar a negociar
o retorno das plantas barradas”,
completa Santin.
De acordo ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), as vendas externas de carne de frango de junho de 2017 a
maio de 2018, incluindo todos os
destinos, retrocederam 4,2% em
valor – acima da retração do preço
médio verificada nos 12 meses considerados, de 2,6% – e de 2,7% em
toneladas embarcadas. De janeiro
a maio deste ano, a queda foi de
14,4% em valor. “Certamente este
ano nosso resultado será inferior ao
do ano passado. A recuperação de
agora em diante teria que ser muito
forte para superar essa queda”, diz
Santin. A esse panorama, entretanto, somou-se em junho o início de
um embargo provisório da China,
que representa cerca de 9% das
exportações, previsto dentro das
regras antidumping da OMC enquanto se investiga o caso, e que
não deverá ser concluído ao menos

“Se a guerra comercial
ganhar corpo, é
importante que o Brasil se
junte a grandes economias
em defesa da legalidade
do sistema internacional”
Lucas Ferraz – FGV EESP

até agosto. “Nossas provas no processo são claras de que não fizemos
dumping, a indústria local inclusive
cresceu no período de que trata a
investigação. A gente vê aí muito
mais uma proteção da indústria local do que qualquer outra coisa”,
diz, enfatizando a necessidade de
sempre se fortalecer a política e a
representação comercial. “É preciso ser agressivo”, ressalta, indicando ainda o caso da carne suína,
que hoje está dividida num perde
e ganha. Ao mesmo tempo em que
comemora a entrada no mercado
sul-coreano – que ainda depende
da negociação de tarifas, mas é um
dos grandes importadores mundiais
dessa carne –, e começa a negociar
com o México, desde dezembro sofre com um embargo da Rússia, seu
maior comprador, detendo 40% das
exportações brasileiras do produto.
O reflexo disso se viu nas contas do
setor, com uma queda nas exportações de 24,8% nos cinco primeiros meses do ano em comparação
ao mesmo período de 2017. “Por

isso, temos que aproveitar todas as
frentes”, diz, destacando que tanto
o frango quanto a carne suína estão na agenda de discussões do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na Cúpula do Brics de julho,
em Johanesburgo.
No caso de a guerra comercial
deflagrada pelos EUA avançar, Ferraz também diz que o Brasil deverá
reagir, mas não isoladamente. “Além
do fato de historicamente o Brasil se
posicionar com neutralidade, como
player pequeno o melhor a fazer é
sempre se associar com os maiores”,
diz. “Até agora, o Brasil não foi enfático nisso. No caso do aço, negociou
sua parte e ficou quieto. Mas se essa
guerra ganhar corpo, é importante
que se junte aos grandes em defesa da
legalidade do sistema.” Recentemente, o país uniu-se a mais 39 em uma
contentação na OMC às ameaças de
Trump de sobretaxas a importação
de automóveis e autopeças.
Lia Valls reforça o coro, apontando a necessidade de que o próximo presidente tenha uma agenda
definida de política externa. “Isso
não significa abandonar a defesa do
multilateralismo, mas ter uma estratégia clara para o momento em que
tiver que tomar posição. E isso implica saber olhar além do curtíssimo
prazo”, diz. Oliver Stuenkel, professor adjunto de Relações Internacionais da FGV em São Paulo, lembra
ainda que em 2019 o Brasil receberá a presidência do Brics. “Isso dará
ao novo presidente a oportunidade
de articular sua narrativa e um projeto no âmbito internacional”, diz,
lembrando a perda de influência
do país nos últimos anos em fóruns
internacionais. Desde que se saiba
aonde se quer chegar. 
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Crédito e estabilidade:
instrumentos para
o crescimento
Chico Santos, do Rio de Janeiro, para Conjuntura Econômica
Em Uma breve história da América
Latina (Editora Cultura, 2017), na
qual traça um alentado sumário dos
muitos traços comuns da região, o
historiador italiano Loris Zanatta,
ao resumir o quadro da “Década
Perdida” de 1980, diz que a crise
que abalou a região, incluindo o
Brasil, naquele período teve fatores
exógenos, com a súbita elevação dos

enormes fluxos da população para

juros nos mercados desenvolvidos à

as cidades e no envelhecimento da

frente, e endógenos, estes represen-

infraestrutura, mas também nos

tados especialmente pela falência

desequilíbrios cada vez mais incon-

do modelo de desenvolvimento in-

troláveis das contas públicas”.

dustrial “dirigista e voltado ao mercado interno”.

O livro de Zanatta nada tem a ver
com a construção civil no Brasil, mas

A inadequação da estrutura

o quadro que ele traça da “Década

produtiva da América Latina para

Perdida” resume a enorme demanda

enfrentar os desafios de um merca-

reprimida por construção no país, seja

do cada vez mais aberto e global

na vertente das edificações, sobretudo

e para acompanhar a “revolução

de moradias, onde o déficit estima-

tecnológica” que começava a se

do pelo setor está entre os seis e sete

desenhar podia ser constatada, se-

milhões de unidades, seja no lado da

gundo a visão de Zanatta, “não só

infraestrutura, onde os investimentos

na ineficiência do parque industrial

feitos não têm sido suficientes nem

(...), inadequado para absorver os

mesmo para manter o que já existe.
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gatar um novo ciclo de crescimento

E apesar desse quadro de carência, o que se viu nos últimos
cinco anos foi uma queda cons-

O setor tem um potencial

tante da fatia da construção no

de crescimento enorme,

valor agregado do produto interno
bruto (PIB) que passou de 6,48%
em 2012 para 5,12% no primeiro

por até dez anos.
A expectativa de Ana Maria, baseada nas oscilações do Índice de

mas é preciso consolidar

Confiança da Construção (ICST), é

o ambiente para que

galinha” em 2018, com crescimen-

possamos ter uma

“um ano de assentamento, até se

trimestre deste ano. Nos últimos
quatro anos (2014 a 2017) o que
se observou foi um impressionante
mergulho ladeira abaixo do setor

de que possamos ter um “voo de
to muito baixo, e que 2019 seja
perceber o comprometimento do

retomada consistente

que retrocedeu 23,4%, enquanto

novo governo com os ajustes necessários ao bom funcionamento

o PIB do país como um todo caiu
7,1% no período 2015/2016 e

que tem potencial para se prolongar

Ana Maria Castelo – FGV IBRE

da economia”.

mostrou uma tímida recuperação

Ao longo do primeiro semestre

de 1% em 2017. Para 2018, as es-

deste ano o ICST manteve uma

timativas do Boletim Macro IBRE

trajetória positiva, embora ainda

da Fundação Getulio Vargas mais

tente”, resumiu a economista Ana

oscilante, refletindo um quadro

atualizadas são de crescimento de

Maria Castelo, responsável pela

de melhoria que a economista de-

1,9% para o PIB do país, com pos-

divulgação da Sondagem da Cons-

finiu no “Blog do IBRE” como de

sível viés de baixa, e de raquítico

trução do FGV IBRE. Para a espe-

“lenta” retomada. Em maio, últi-

0,5% do PIB da construção.

cialista, que também é professora da

mo resultado antes do fechamen-

“O setor tem um potencial de

cadeira de Construção do MBA da

to desta edição, o ICST acumulou

crescimento enorme, mas é preci-

Construção da FGV, é provável que

82,4 pontos, com crescimento de

so consolidar o ambiente para que

o setor venha a “patinar” nos pró-

0,4 ponto, comandado pelo Índice

possamos ter uma retomada consis-

ximos dois ou três anos antes de en-

de Expectativa (IE) que cresceu 2,1

PIB e construção: participação do setor no valor agregado cai desde 2013
Participação anual da construção civil no valor agregado (VA) da economia brasileira – total em %
6,96
6,26

6,45

6,27
4,62

4,94

5,43
4,59

4,35

4,56

6,28

6,48

6,38

6,17

5,74

5,42

5,23

5,14

4,37

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
*Primeiro trimestre. Fonte: IBGE.
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pontos, para 94,8, uma vez que o

de acordo com os dados do IBGE,

ção, instituído pela Lei no 10.931

Índice de Situação Atual (ISA) caiu

foi fortemente impactado, tanto no

de outubro de 2004 que segregou

1,2 ponto, fechando o período em

segmento de edificações quanto no

os ativos de um determinado em-

70,5 pontos, reflexo de uma queda

de infraestrutura, por dois progra-

preendimento do restante do patri-

de 0,3 ponto no Nível de Utilização

mas governamentais, o Programa de

mônio da incorporadora, trazendo

da Capacidade Instalada (Nuci)

Aceleração do Crescimento (PAC) e o

maior segurança para a compra de

que fechou o período em 64,7%.

Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

imóvel na planta.

A economista alerta que o ICST de

Além de injeção de funding no

A recuperação lenta deste ano,

maio não capturou os solavancos

setor, com os financiamentos com

segundo a economista do FGV

provocados pela greve dos cami-

recursos do FGTS ultrapassando

IBRE, ainda se deve ao segmento

nhoneiros que começou no dia 21

R$ 100 bilhões em 2013 e 2014,

de edificações e neste, ao programa

de maio e que praticamente parali-

o ciclo foi favorecido, segundo a

MCMV que no primeiro trimestre

sou o país durante 11 dias.

avaliação de Ana Maria, por um

do ano, de acordo com dados da

De acordo com a analista do FGV

“cenário macro de crescimento”

Associação Brasileira de Incorpora-

IBRE, a indústria da construção bra-

que no setor contou com uma sé-

doras Imobiliárias (Abrainc), cres-

sileira viveu seu pior ciclo desde o

rie de fatores positivos, como a

ceu 22,9%, contra queda de 1,7%

período 1981 a 1984, sendo que o

capitalização

de

no segmento de imóveis de médio

ciclo positivo de 2007 a 2013, quan-

construção em bolsa e mudanças

e alto padrão. O resultado geral

do houve crescimento expressivo do

institucionais favoráveis, como a

foi um aumento de 7,4% e 14,2%,

PIB da construção em todos os anos,

criação do Patrimônio de Afeta-

respectivamente, nos lançamentos e

das

empresas

nas vendas de imóveis em relação ao
mesmo período de 2017, um dado
Foto: Estação da Luz, São Paulo/SP

positivo corroborado pela queda de
11,3% nos distratos (devolução do
imóvel pelo comprador) na mesma
forma de comparação.
No começo de junho deste ano
a Câmara de Deputados aprovou
projeto de lei (PL) sobre a questão
dos distratos, considerada um dos
problemas mais graves enfrentados
pelas empresas do setor, estabelecendo multa de até 50% (no caso
do imóvel contratado sob a regra do
Patrimônio de Afetação) sobre o valor já pago à incorporadora no caso
de devolução do imóvel. A medida,
comemorada pelo setor como um
passo importante rumo a uma maior
segurança jurídica para o ciclo de
recuperação quando este acontecer,

Setor privado quer segurança jurídica e estabilidade macroeconômica para

ainda tramitava no Senado antes do

retomar investimentos em infraestrutura.

fechamento desta edição.
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No segmento da infraestrutura,
Ana Maria enxerga a situação pior
do que no terreno das edificações

ação dos agentes públicos que te-

Não tem bala de prata!

e culpa duas fontes de incerteza
timentos privados e a capacidade
para investimentos públicos, res-

responsabilizados com seus bens
pelos órgãos de controle.

Não é somente uma

que minam o ânimo para os inves-

mem tomar decisões e depois serem

No final de abril deste ano o

medida, é um conjunto

Congresso Nacional aprovou a Lei

de ações que precisa

a insegurança jurídica nas obras

ser implementado

quanto a esse temor dos agentes

pectivamente: a incerteza regulatória, potencializada pela fragilidade
das agências reguladoras, e a crise
fiscal que paralisa os investimentos

de infraestrutura, especialmente
públicos. A nova lei foi sancionada

com urgência

públicos, considerados por empre-

no 13.655 destinada a combater

pelo presidente Michel Temer mas,
segundo o presidente do Sindicato

sas e analistas como essenciais para

Evaristo Pinheiro – Sinicon

destravar a retomada consistente das

Nacional da Indústria da Construção Pesada (Sinicon), Evaristo Pi-

obras de infraestrutura.
De acordo com dados da con-

nheiro, o veto ao artigo que insti-

sultoria Inter B, a última vez que o

tuía o conceito de “erro grosseiro”

investimento público em infraestru-

A especialista do FGV IBRE vê

como limitador da responsabiliza-

tura, como proporção do PIB, foi

o futuro da construção da infraes-

ção do agente público na tomada

maior do que o privado foi em 2010,

trutura muito relacionado com a

de decisões sobre obras públicas,

somando 1,26% contra 1,01%, re-

solução dos entraves regulatórios

acabou deixando essa questão em

sultando em investimento total de

e fiscais, ressaltando que do ponto

aberto para ser definida pelo Judi-

2,27% do PIB. Em 2017, a Inter B

de vista do setor privado os leilões

ciário ou pelo Tribunal de Contas

estima que o investimento total em

de obras de infraestrutura têm de-

da União (TCU), justamente o que

infraestrutura foi de apenas 1,37%

monstrado haver interesse, desde

a lei aprovada pretendia resolver.

do PIB, sendo 0,75% do setor priva-

que haja segurança jurídica para os

Com o rol das principais cons-

do e 0,62% do setor público.

investimentos e também para a atu-

trutoras de obras de infraestrutura

Taxa de crescimento cai há quatro anos seguidos
Taxa de crescimento anual do PIB da Construção Civil – variação (%)
13,1
10,7

9,2

8,2

7
4,9

4,8
1,4

4,5

3,2

0,3
-2,1

-1,6

-2,1

-5,6

-5

2016

2017

-9
-8,9
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: IBGE.
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do país fortemente abalado pelos

racional vai piorar também”, resume,

efeitos da Operação Lava Jato da
Justiça e da Polícia Federal, Ana
Maria considera bem-vinda a atração de empresas estrangeiras para
atuar no país, mas adverte que, diferentemente da indústria automobilística, por exemplo, na indústria
da construção não basta atrair a

As pessoas continuam

embora no terreno do crédito depo-

nascendo, casando, indo

Garantida (LIG), instrumento lança-

morar sozinhas... e tudo

(BC) e que vem encontrando boa

é necessidade de imóvel,

Ana Maria ressalta ainda a ne-

site esperança na Letra Imobiliária

aceitação no mercado.
cessidade de a indústria da constru-

independentemente do

empresa estrangeira para que se instale no país. “Na construção é mais

ção avançar tecnologicamente no
Brasil, tanto no segmento de edifi-

déficit que temos

complicado, há a questão da mão

do recentemente pelo Banco Central

cações quanto no de infraestrutura.

de obra que não pode simplesmente

“O setor está a anos luz de distân-

José Carlos Martins – CBIC

ser trazida. O caminho é a parceria

cia dos países mais desenvolvidos,

com empresas domésticas”, receita.

seja na racionalização de processos,

No segmento das edificações, a

seja em produtividade”, aponta. Ela

economista ressaltou que a entrada

considera essencial o investimento

de novas famílias no mercado asso-

crédito imobiliário no Brasil depende

em capacitação de mão de obra e

ciada ao déficit de moradias urbanas

dos recursos do Fundo de Garantia

no gerenciamento de processos di-

ainda remanescente do êxodo rural

por Tempo de Serviço (FGTS) e do

gitalizados, ressaltando que para a

vão seguir demandando a indústria

PIS/Pasep, o chamado crédito direcio-

captação de novas tecnologias as

da construção, mas a saída pelo ca-

nado – e do desempenho do mercado

parcerias com empresas internacio-

minho virtuoso ou não dependerá de

de trabalho, ou seja, das condições de

nais serão “fundamentais”.

fatores como um mercado de crédi-

funcionamento da economia do país.

Uma dessas novas tecnologias que

to acessível – hoje cerca de 80% do

“Se a economia piorar, o déficit ope-

a economista quer ver se espalhando

Crédito direcionado: valor financiado cai abaixo de 2011

2011

2012

SBPE
Fonte: Abecip/Caixa.
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2014
FGTS

2015
Total

2016

100,84
43,15

57,69

46,61

58,95

54,25

75,58
2013

105,56

129,83

112,85
43,96

40,13

35,99

34,22

27,69
2010

109,18

82,76

56,2

79,92

83,89

114,14

118,75

149,31

156,82

Valor anual dos financiamentos do SBPE e do FGTS (2010 a 2017) – em R$ bilhões

2017
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na construção brasileira é o chama-

suas respostas o item “escassez

do Building Information Modeling
(BIM), ferramenta digital que cria
modelos de obras, espécies de construções virtuais que abarcam desde
o projeto e execução da obra, chegando até a manutenção predial. Ao
permitir que engenheiros, gestores e
encarregados de obras trabalhem em
conjunto, o BIM seria uma poderosa
alavanca para aumentar a produtivi-

No Brasil, o predomínio

de mão de obra qualificada” lí-

atual dos investimentos

qual se cogitavam caminhos para

privados sobre os do

zado, especialmente engenheiros.

setor público decorrem

ção dentro do próprio setor”, com

da anomalia de o

um item sempre relevante em con-

Estado brasileiro estar

dade da construção.

virtualmente quebrado
Novos gargalos

der absoluto em um momento no
a importação de pessoal especialiEm segundo lugar veio a “competi23,4% de presença nas respostas,
dições de mercado, em terceiro o
“custo de mão de obra” (9,2%) e
em quarto a “demanda insuficiente”, com 8,1% de presença.
Em maio deste ano, com o Nuci

O cruzamento de dados da Son-

abaixo de 65%, o gargalo mais

dagem da Construção de maio de

apontado pelas empresas que res-

2011, período de vacas gordas no

sete anos. Segundo Itaiguara Bezer-

ponderam à mesma pergunta de

setor, com os de maio deste ano, pe-

ra, coordenador da Superintendên-

maio de 2011 foi a “demanda insu-

ríodo no qual a crise, embora arre-

cia Adjunta de Ciclos Econômicos

ficiente”, com presença em 51,9%

fecida, segue rondando os canteiros

do FGV IBRE, a pergunta foi sobre

das respostas, seguida da “competi-

de obras, permitiu à equipe do FGV

os principais gargalos que afligiam o

ção no próprio setor”, com 31,1%.

IBRE visualizar, por meio da aplica-

setor nos dois períodos pesquisados.

O “acesso ao crédito bancário”,

ção da mesma pergunta às empresas,

Em maio de 2011, um total de

quinto em 2011 com 6,7%, aparece

o abismo que separa esse intervalo de

48,6% das empresas incluiu nas

no terceiro lugar em maio de 2018

Total de imóveis financiados também despenca
Total anual de unidades financiadas pelo sistema de crédito direcionado
SBPE

FGTS

Total

2010

421.386

665.885

1.087.271

2011

492.908

549.661

1.042.569

2012

453.209

521.523

974.732

2013

529.797

491.861

1.021.658

2014

538.347

486.229

1.024.576

2015

341.500

574.943

916.443

2016

199.689

474.562

674.251

2017

175.619

461.802

537.421

Fonte: Abecip/Caixa.
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com 22,4%, seguido de “limitações

dominou essas respostas cataloga-

“Enquanto no comércio o curto

de ordem financeira” e de “outros”,

das como “outros” foi o “cenário

prazo equivale a um mês, na indús-

ambos presentes em 22,2% das res-

macroeconômico”, com 51,9% de

tria da construção ele corresponde a

postas (a conta não fecha em 100%

presença nas respostas, seguida da

dois anos”, comparou, acrescentan-

porque a mesma empresa pode in-

“incerteza política”, com 15,6%.

do que a situação fiscal do país tende

cluir vários itens na sua resposta).

Bezerra avalia que a derrocada ex-

a tornar esse curto prazo da constru-

A resposta “outros” corresponde

pressa no comparativo de 2011 com

ção ainda mais longo. Mas Bezerra

a queixas mais relacionadas com o

2018 tem relação, obviamente, com a

não descarta a possibilidade de uma

ambiente dos negócios do que com

crise econômica, mas também, espe-

recuperação extra, não estrutural,

gargalos setoriais. Em maio de 2011

cialmente na área de infraestrutura,

ainda em 2018, que viria liderada

ela havia representado apenas 5,3%

com o desmantelamento dos esque-

pelas obras de reformas.

do conjunto da enquete e uma de-

mas de corrupção pela Operação Lava

A razão é que o governo liberou o

composição dessas respostas mostra

Jato que atingiu em cheio grandes em-

saque dos recursos do PIS/Pasep para

que a maior presença era do item

presas do setor, paralisando obras e

qualquer participante dos programas

“carga tributária”, com 38,1%, se-

até levando várias delas à insolvência.

que teve carteira de trabalho assina-

guido da “burocracia”, com 33,3%.

O analista disse que a partir de 2016

da entre 1971 e 1988, estimando-se

Agora em maio deste ano, além de

é possível constatar uma inversão da

que tal decisão resulte na injeção de

o conjunto em si ter ganho peso no

curva, só que de maneira muito lenta,

R$ 34,3 bilhões na economia até o

total das respostas, ficando em quar-

até porque na construção o ciclo de

dia 28 de setembro quando termina

to lugar com 22,2%, a queixa que

maturação é bem mais longo.

o prazo para saque.
Embora a quantia seja inferior
aos R$ 44 bilhões que foram saca-

Foto: Santos/SP

dos no ano passado quando o governo liberou as contas inativas do
FGTS, Bezerra entende que naquele
momento as famílias estavam excessivamente endividadas e usaram a
maior parte do dinheiro para quitar,
total ou parcialmente, seus débitos.
Em situação mais confortável, elas
tenderiam agora a usar o dinheiro do PIS/Pasep para o consumo,
incluindo pequenas obras em seus
imóveis, movimentando o mercado
de materiais de construção.

Sem capital público,
não avança
Pinheiro, presidente do Sindicato
Nacional da Indústria de Construção
Moradias precárias contribuem para déficit habitacional estimado entre 6 milhões

Pesada (Sinicon), tem uma avaliação

e 7 milhões de unidades.

simples, baseada em números: sem a
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participação do capital público a in-

Principal gargalo em 2011 era a mão de obra

fraestrutura não avança. Ele ressal-

Respostas das empresas de construção à pergunta sobre quais
seus principais gargalos – maio de 2011

tou que nem nos Estados Unidos, a
meca do liberalismo econômico, essa
máxima deixa de se confirmar, destacando a recente decisão do governo do republicano Donald Trump de
investir US$ 15 trilhões no prazo de
cinco anos.
Segundo o executivo, também
no Reino Unido, país que decidiu
investir maciçamente em parceria

Maio de 2011
(% de presença nas respostas)

Gargalos
Escassez de mão de obra

48,6

Competição no próprio setor

23,4

Custo de mão de obra

9,2

Demanda insuﬁciente

8,1

Acesso ao crédito bancário

6,7

público-privada (PPP) para ampliar

Custo de matéria-prima

e modernizar sua infraestrutura, a

Limitações de ordem ﬁnanceira

5,8

gue sendo essencial. Segundo seus

Outros

5,3

dados, as PPPs respondem hoje por

Escassez de material e/ou equipamentos

5,3

Escassez de terrenos

3,1

presença do capital do Estado se-

70% das inversões em infraestrutura no Reino Unido, ficando o setor
público com 30%. Mas Pinheiro

6

ressalva que mesmo nas PPPs, gran-

Agora a maior queixa é quanto à demanda

de parte do investimento é bancada

Respostas à mesma pergunta em maio de 2018

pelo setor público, seja por intermé-

Maio de 2018
(% de presença nas repostas)

dio das obras físicas, seja pelo ca-

Gargalo

minho da garantia de rentabilidade

Demanda insuﬁciente

50,9

Competição no próprio setor

31,1

Acesso ao crédito bancário

22,4

Limitações de ordem ﬁnanceira

22,2

brasileiro estar virtualmente quebra-

Outros

22,2

do e não de uma perspectiva econô-

Custo de mão de obra

7,3

Custo de matéria-prima

6,7

Escassez de mão de obra qualiﬁcada

4,7

Escassez de terreno

3,1

para o setor privado.
No Brasil, segundo ele, o predomínio atual dos investimentos
privados sobre os do setor público,
decorrem da anomalia de o Estado

mica virtuosa. Uma prova desse desequilíbrio, de acordo com Pinheiro,
foi que a quase paralisia dos gastos
públicos em infraestrutura fez com
que os investimentos do PAC caíssem de R$ 70 bilhões em 2014 para
R$ 17 bilhões em 2017. “Nunca a

Escassez de material e/ou equipamentos

1

Fonte: FGV IBRE.

União e os estados investiram tão
pouco”, ressaltou.
Pinheiro lembra um mantra que
vem sendo repetido por especialistas
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nos debates sobre a infraestrutura

Mas como sair desse impasse?

me o executivo, lembrando que há

brasileira: mesmo com alguma me-

“Não tem bala de prata! Não é so-

muito a ser feito também no ter-

lhoria entre o final da década pas-

mente uma medida, é um conjunto

reno microeconômico, começan-

sada e o início desta, o Brasil tem

de ações que precisa ser implemen-

do por mudar a Lei de Licitações

investido em média cerca de 2% do

tado com urgência”, responde o

(8.666) que hoje, na sua avaliação,

PIB por ano em infraestrutura nos

presidente do Sinicon. O ponto bá-

é voltada para o processo e não

últimos 20 anos, quando precisa-

sico, segundo Pinheiro, é a reforma

para a execução da obra, gerando

ria investir 3% ao ano apenas para

da Previdência, liberando recursos

formalidades que abrem espaço

manter o capital já investido.

para investimentos. Depois, assegu-

para “o ilícito”.

Os dados são do consultor Raul

rar o equilíbrio orçamentário para

Agências reguladoras indepen-

Velloso, que estima ser necessário o

manter a taxa Selic em um patamar

dentes do campo político também

país investir entre 4% e 5% do PIB

reduzido, liberando para investi-

são essenciais, segundo a receita do

por ano nos próximos 20 anos para

mentos recursos que iriam para pa-

presidente do Sinicon, bem como a

se equipar com uma infraestrutura

gamento de juros.

seleção dos projetos pela qualidade

semelhante às que detêm os países

Outra mudança importante seria

e não por critérios políticos. Ele quer

de renda média. Para Velloso, a dife-

rever as vinculações orçamentárias

ainda que se acabe com as decisões

rença entre a média investida nos úl-

que carimbam cerca de 92% das

tomadas sem projeto básico, fazendo

timos 20 anos para o que precisa ser

despesas da União. “A infraestru-

com que o valor orçado seja apenas

investido fica entre R$ 130 bilhões e

tura é dependente de uma melhor

“um fingimento para poder licitar”.

R$ 200 bilhões por ano.

organização da economia”, resu-

Como mudar tanto? “Havendo vontade política é possível se chegar a
uma convergência entre o macro e o
micro”, resume.

Crescimento virá
O discurso de José Carlos Martins,
presidente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), entidade que reúne tanto o segmento de
edificações quanto o da infraestrutura é simples: com tanta demanda reprimida nos dois segmentos, não tem
como a perspectiva em termos estruturais não ser de crescimento. “É uma
questão de tempo e, estruturalmente
falando, é um setor que vai crescer
com certeza absoluta”, afirmou, referindo-se aos dois segmentos.
“As pessoas continuam nascendo, casando, separando, indo moSetor imobiliário para média e alta renda reclama de escassez de crédito e de

rar sozinhas... e tudo é necessidade

demanda insuficiente.

de imóvel, independentemente do
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déficit que temos. É natural que
esse mercado cresça nos próximos

Passados sete anos, cenário macro substitui carga
tributária como principal queixa extrassetorial
Principais queixas das empresas de construção consultadas na
Sondagem da Construção

anos”, afirma. Martins avalia que
no segmento imobiliário os dois
grandes problemas estão no crédito
e na segurança jurídica. Em relação

Queixa

% de respostas em maio de 2011

ao crédito, ele afirma que não basta

Carga tributária

38,1

haver dinheiro disponível no banco

Burocracia

33,3

Outros

28,6

e alguém querendo comprar imóvel.
“É preciso haver, no meio, alguém
que transforme o dinheiro em um

Carência de investimentos

19

bem que a pessoa possa consumir”,

Fatores climáticos

19

no caso, a empresa de construção.
Como o mercado de crédito para as
empresas estaria travado “devido ao
trauma criado por problemas como
o distrato e outros fatores, vemos
que é preciso resolver alguns nós do

Cenário macroeconômico

14,3

Inadimplência

14,3

Incerteza política

9,5

Problemas internos

9,5

processo para que esse mercado possa deslanchar”, avalia.
Quadro semelhante o presiden-

Queixa

% de respostas em maio de 2018

Cenário macroeconômico

51,9

de infraestrutura, tendo como base

Incerteza política

15,6

os números do déficit já citados

Carência de investimentos

11

ampliarmos nossa infraestrutura

Problemas internos

5,8

estamos perdendo muito do que já

Burocracia

5,2

Inadimplência

3,9

vai resolver seus problemas sociais,

Carga tributária

3,2

não voltará a crescer, sem investi-

Outros

3,2

te da CBIC enxerga no segmento

acima por Pinheiro. “Além de não

temos por falta de manutenção”,
lamenta e acrescenta: “O Brasil não

mento em infraestrutura. Não tem
outro jeito, vai virar um caos so-

Fonte: FGV IBRE.

cial”, preconiza.
A superação do problema infraestrutural, na avaliação de Martins,
passa pela solução de problemas de
segurança jurídica e econômica, um
drama que ele vê também em outros
segmentos industriais, como o do
petróleo. O presidente da CBIC disse
que ouviu de uma pessoa do próprio
governo, após o último leilão de áreJ u l h o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 61
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as de exploração de petróleo e gás

que sejam evitados “preciosismos”

feitas em relação às condições origi-

no pré-sal (7 de junho) que o even-

que, no seu entendimento, acabam

nais sob as quais os contratos são fei-

to havia sido exitoso e frustrante ao

retardando a chegada à população

tos. “Vem alguém, diz que não é bem

mesmo tempo. Exitoso porque três

de benefícios importantes, inclusive

assim e coloca tudo na estaca zero”,

blocos foram licitados com grande

do ponto de vista ambiental. Martins

disse. Do ponto de vista dos imóveis,

ágio e frustrante porque fora o leilão

propôs que essa questão dos entraves

o executivo elogiou o projeto apro-

que menos vendera áreas explora-

à infraestrutura faça parte do debate

vado pela Câmara sobre os distratos:

tórias. E a razão seria porque ainda

eleitoral.

“Criar regras para o distrato é um

há áreas leiloadas em 2011 que já

O presidente da CBIC disse ain-

poderiam estar em produção e que

da que a reforma da Previdência já

permanecem inexploradas por falta

no começo do próximo ano é uma

de licenciamento ambiental.

medida vital para a segurança dos

MCMV sustenta edificações

“É o mesmo caso no saneamento:

investimentos de longo prazo. “Sem

O gerente de projetos da Associação

o tempo que se demora para licenciar

a reforma da Previdência, quem faz

Brasileira de Incorporadoras Imobi-

uma estação de tratamento é absur-

investimento com horizonte de dez

liárias (Abrainc), Renato Lomonaco,

damente alto, quando na verdade o

anos perde as condições de avaliar.

disse que a relação distrato/venda

tratamento de esgoto vai reduzindo o

Se fizermos a reforma, os riscos ficam

está em 40% e que este foi o grande

impacto ambiental”, comparou, res-

minimamente precificados”, ponde-

problema que afetou o segmento de

saltando que não se deseja flexibiliza-

rou, acrescentando que outro grande

imóveis de médio e alto padrão. “A

ção das normas de licenciamento, mas

entrave está nas mudanças que são

não regulação desse tema foi um for-

grande avanço”, resumiu.

te entrave para o setor”, disse. Para
Lomonaco, mesmo assim o segmento de edificações foi menos afetado
pela crise do que a construção pesada e a infraestrutura. Ele afirmou
que o programa MCMV permitiu
às empresas que atuam no segmento aumentarem suas vendas em uma
média de 20% a 25% ao ano.
O executivo avalia que a regulação do distrato, com a aprovação
pelo Senado do projeto aprovado
pela Câmara pode fazer com que os
lançamentos de imóveis de médio e
alto padrão voltem a crescer a um
ritmo de 3% a 5%. No campo do
crédito imobiliário, Lomonaco defendeu a ampliação das fontes de
funding, ressaltando que o crédito
para a indústria de imóveis está na
casa dos 10% do PIB ao ano, quanBrasil só investe 2% do PIB em infraestrutura e precisaria investir de 4% a 5% por

do o ideal seria que ele chegasse a

20 anos para superar o atraso.

20%. O gerente da Abrainc elogiou
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a regulamentação das LIGs como
um passo importante no rumo dessa
ampliação do crédito.
Para Eduardo Fischer, copresidente da mineira MRV Engenharia,
uma das principais construtoras e
incorporadoras do mercado de moradias para baixa renda, a indústria
da construção, por ter um ciclo de
pelo menos cinco anos entre a compra do terreno e a entrega da unidade, sem contar com o período de

infraestrutura focada em obras viá-

O Minha Casa,

rias, saneamento e limpeza urbana.

Minha Vida teve um

res teria a tarefa de “buscar um am-

papel gigante, tanto

obras de infraestrutura imprescindí-

que o atual governo

De acordo com a análise do exe-

não mudou nem
mesmo o nome

garantia do imóvel, precisa de “estabilidade, previsibilidade e equilí-

Segundo ele, essa conjunção de atobiente propício à continuidade das
veis ao desenvolvimento do país”.
cutivo, o segmento da construção focado em obras de infraestrutura foi
seriamente abalado não somente pela
recessão, mas também pelos efeitos da
crise ética que se instalou como des-

Eduardo Fischer – MRV

brio sem surpresas”.

dobramento da Operação Lava Jato e
que acabou gerando um “apagão” de-

Esse quadro só combina com equi-

cisório entre os gestores públicos que

líbrio macroeconômico, juros baixos

temem a criminalização de seus atos

e situação fiscal controlada, permi-

Vida teve um papel gigante, tanto

e acabam não decidindo nem mesmo

tindo financiamentos de 30 anos. A

que o atual governo não mudou nem

quanto a atos previstos em contratos,

carência de opções ao crédito dire-

o nome”, ressaltou.

como o pagamento de reajustes.

cionado é uma limitadora, por isso

Segundo o dirigente da MRV, o

Castro entende que a solução,

o executivo da MRV, como todo o

MCMV não apenas é uma alternativa

dadas as limitações financeiras do

setor imobiliário, aposta e torce pelo

para reduzir o déficit habitacional e

Estado, passa pelo incremento de

sucesso da recém-lançada LIG.

de urbanização, mas também não tem

concessões, privatizações e PPPs.

Fischer disse estar convencido de

custo fiscal, uma vez que o subsídio

Mas ele ressalta que para que o se-

que quem sentar na cadeira de presi-

concedido é menor do que os impos-

tor privado sinta atratividade para

dente da República a partir de 1 de

tos arrecadados com as obras. Focada

participar desse esforço é necessário

janeiro de 2019 “terá que encarar a

no programa, a MRV não foi afetada,

“haver segurança jurídica e viabili-

realidade de que o país está quebra-

segundo o executivo, pelo problema

dade técnico-econômica claramente

do”. Para ele, é inevitável que alguma

considerado mais grave desses anos de

delineadas”, sem paternalismo por

reforma seja encaminhada ao Con-

crise, o distrato. “No nosso segmento,

parte do Estado, mas também sem

gresso Nacional, independentemente

o cliente é proprietário do imóvel des-

excesso de controles que acabem por

do matiz do partido que assuma o po-

de o início”, explicou.

engessar a liberdade empresarial.

o

der. “Tenho que acreditar”, pontuou,

Com 30 anos de mercado, a Ter-

realçando que sendo a construção um

raplena atua no Pará e no Amapá. De

negócio de ciclo longo, é preciso acre-

Planejamento conjunto

acordo com Castro, tem no setor públi-

ditar na retomada da linha evolutiva

“Um planejamento de médio e longo

co 90% do seu faturamento. Chegou a

que vigorou de 1995 até 2010.

prazo, envolvendo os órgãos gesto-

faturar R$ 240 milhões em 2014, mas,

Do final da década passada em

res públicos, os órgãos de controle e

com a crise, caiu para R$ 165 milhões

diante, Fischer considera que a cria-

associações representantes das clas-

em 2017, mesmo nível de 2012. Mes-

ção do programa MCMV, criado em

ses empresariais” é o que propõe

mo tendo feito ajustes para enfrentar a

2009, foi fundamental para o setor e

Lázaro Castro, diretor da paraense

recessão, segue operando com 20% de

para o país. “O Minha Casa, Minha

Terraplena, empresa do segmento de

capacidade ociosa.
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O protecionismo de Trump
e os possíveis cenários
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

A escalada protecionista do governo Trump continua com adoção das
sobretaxas sobre o aço e o alumínio
para as importações provenientes da
União Europeia e China, entre outros países, sob a alegação de defesa
da segurança nacional. União Europeia e China já anunciaram que irão
retaliar. O representante de comércio dos Estados Unidos Robert Lighthizer, em um pronunciamento de
26 de junho, argumentou que União
Europeia e China, assim como outros países que retaliarem os Estados Unidos, estão infringindo as
regras da Organização Mundial do
Comércio (OMC). A medida estadunidense é justa e pautada na questão
de segurança nacional, enquanto
a dos outros países apenas fere os
princípios do sistema multilateral.
O governo Trump interpreta e
utiliza as medidas protecionistas
conforme seus interesses e não se
acanha em distorcer os fatos. Outro exemplo é a atuação dos Estados
Unidos no mecanismo de Solução de
Controvérsias da OMC. Pelas regras
da OMC, devem haver sete membros permanentes na comissão que
preside o Painel de Apelação, que
tem o poder de ratificar e/ou modi6 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J u l h o 2 018

ficar as decisões dos painéis de solução de controvérsias. O governo
dos Estados Unidos tem bloqueado
a indicação de novos integrantes, e a
comissão tem funcionado com quatro membros desde 2017. Ao mesmo
tempo, porém, entrou com cinco
pedidos de painéis, desde 2017. O
governo Trump não se destaca por
atitudes coerentes.
A escalada do protecionismo é
o pior cenário, pois reduz o fluxo
das trocas comerciais e gera um
ambiente de incertezas que impacta
negativamente as decisões de investimentos. O que a resposta à crise
de 2008 conseguiu evitar para não
repetir 1929, Trump está fazendo
com o seu protecionismo.
Após um período de certa paralisia, inicia-se um debate sobre possíveis respostas alternativas que fujam
da guerra protecionista. A estratégia
de Trump parte do pressuposto que
“American First” se traduz também
na premissa de que o país é o primeiro no mundo econômico e político e
quem não o seguir será penalizado.
Na década de 1980, quando o presidente Reagan utilizou o arsenal protecionista para disciplinar o Japão,
o cenário era outro. O Japão não

era uma potência nuclear e estava
sob a égide do sistema de segurança
dos Estados Unidos. A China é uma
potência nuclear com assento no
Conselho de Segurança das Nações
Unidas. O Japão é uma economia
de mercado e se adequa às regras da
OMC. A China é uma economia de
mercado socialista onde as empresas
estatais e fundos de investimentos
do governo têm um papel importante na política industrial do país. Em
adição, a participação do Japão nas
exportações mundiais nunca superou a dos Estados Unidos, enquanto a da China supera a dos Estados
Unidos, sendo de 13% em 2017 e a
dos Estados Unidos, de 8,7%.
A ideia de que a China irá passivamente acatar a demanda de mudança na sua estratégia de fortalecer
o seu papel nos setores de alta tecnologia deve ser descartada. O programa “Manufacturing 2025” salienta
10 setores prioritários: novas tecnologias de informação avançadas; ferramentas de máquinas automáticas
e robótica; equipamentos aeroespaciais e aeronáuticos; equipamentos
marítimos e navegação high-tech;
equipamento de transporte ferroviário; veículos com novas energias
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e equipamentos; novos materiais; e
biofarma e produtos médicos avançados. O programa vem acompanhado de exigências de conteúdo local que chegam a 70%, o que sugere
mais um fator para piorar o déficit
dos Estados Unidos com a China.
A questão China está presente na agenda da política comercial
dos Estados Unidos desde meados
da primeira década do século XXI.
No início o foco era a desvalorização da moeda chinesa como prática
desleal e depois questões de direitos
de propriedade intelectual, investimentos e acesso a mercados ganharam destaque. O presidente Obama
escolheu enfrentar a expansão chinesa no mundo através de realizações
de acordos que assegurassem acesso
preferencial aos Estados Unidos e
adoção de regras compatíveis com
o modus operandi do mercado estadunidense. A Parceria Transpacífica
(TPP) que englobava Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia,
México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura, Vietnã e os Estados Unidos
foi a resposta do governo Obama.
O TPP serviria para enfraquecer os
laços das cadeias regionais comandadas pela China e garantiria mercados para os Estados Unidos.
A segunda iniciativa era o Acordo
Transatlântico entre a União Europeia
e os Estados Unidos, que iria permitir
um cenário de convergência regulatória das normas e padrões de produção.
Dado o peso das duas economias, esse
seria o padrão mundial. Com o presidente Trump, os Estados Unidos saíram do TPP e o acordo Transatlântico
está estagnado. A aposta de Trump era
que, sem os Estados Unidos, o mundo
dos acordos relevantes para o comércio mundial iria ficar paralisado.

A União Europeia
sinalizou que poderá
avançar com a proposta
de um acordo amplo de
comércio com a China.
Esse seria um golpe de
mestre na estratégia Trump

Em março de 2018, os 11 países
pertencentes ao TPP após a saída dos
Estados Unidos lançaram o “Comprehensive and Progressive Agreement for TPP” (o acordo progressivo
e de compreensão para o TPP), que
visa fechar todas as negociações e entrar em vigor até o final de 2018. Observa-se que as negociações do TPP
estavam avançadas quando os Estados Unidos saíram. Poucas concessões pelo Japão na agricultura devem
permanecer e, talvez, alguma flexibilidade em direitos de propriedade
intelectual possa ser introduzida. Ao
sair do TPP, os Estados Unidos diminuem seu acesso a esses mercados, em
especial pelas regras de origem, que
são o principal mecanismo de proteção nos acordos de livre-comércio. A
regra de origem exige que um percentual do produto que circula no livrecomércio intrarregional seja originário do bloco regional, o que reduz o
uso de conteúdos importados.
O “Regional Comprehensive
Economic Partnership”, um acordo que congrega os países da Ase-

an (Indonésia, Malásia, Filipinas,
Cingapura, Tailândia, Brunei,
Miamar, Camboja, Laos e Vietnã),
Austrália, Índia, Japão, Coreia do
Sul, Nova Zelândia e China, que
é interpretado como a resposta
chinesa ao TPP, que estava estagnado, voltou à mesa de negociações. Aqui os conflitos são grandes, pois envolve todas as grandes
economias da Ásia. No entanto, a
volta das negociações sinaliza que
os países estão procurando alternativas para o efeito Trump.
Por último, a União Europeia
sinalizou que poderá avançar com
a proposta de um acordo amplo de
comércio com a China. Esse seria
um golpe de mestre na estratégia
Trump. Se concretizado esse acordo, os Estados Unidos irão ver
diminuída ainda mais sua capacidade de influenciar os rumos do
sistema multilateral de comércio.
Ressalta-se que em alguns pontos.
China e União Europeia possuem
posições similares como na questão climática, comércio e ajuda,
importância da OMC.
A intensificação de acordos entre
os países poderá ser a melhor resposta
para o protecionismo de Trump. Cadeias regionais podem se fortalecer e
regras serem criadas que não espelhem
totalmente os interesses dos Estados
Unidos. O “American First” subestimou a capacidade dos países de se
organizar num mundo em que os Estados Unidos perderam a posição de
hegemonia no comércio mundial.
Nesse contexto, o Brasil deve
avançar sua agenda de acordos
comerciais. Além da União Europeia, é preciso avaliar possíveis
parcerias com os países asiáticos,
além da Índia. 
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