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elevação do PIB nominal deflacionado 
pelo INPC. Dessa forma, se o benefício 
médio real tivesse ficado constante, o 
total do gasto naquelas rubricas teria 
recuado de 5% do PIB, efetivamente 
dispendidos em 1993, para 4,2% em 
2016. Na verdade, a despesa subiu 
para 8,1% do PIB nessa segunda data, 
indicando que sua elevação como pro-
porção do produto deriva da evolução 
do valor real médio dos benefícios, e 
não de sua quantidade.

Ainda assim, tomando-se por 
base o que se esperava de evolução 

demográfica da população brasileira 
à época, o aumento da quantidade de 
benefícios surpreendeu para cima a 
partir da promulgação da Constitui-
ção em 1988. Isto significa que esse 
fator poderia ter exercido um efeito 
redutor ainda maior na evolução da 
despesa do RGPS e assistencial, caso 
as pressuposições demográficas do 
início do período democrático se re-
velassem acertadas.1

A Constituição apenas estabelece 
que o salário mínimo deve ter rea-

Entender como e por que a despesa 
pública federal cresceu durante o pe-
ríodo da redemocratização é um pas-
so importante para solucionar a atual 
armadilha fiscal, causa importante da 
grande recessão iniciada em 2014. 
Afinal, se é para redesenhar o arran-
jo institucional democrático do país 
de forma que receitas e despesas se 
equilibrem no médio e longo prazo, é 
fundamental compreender a dinâmica 
sociopolítica por detrás da sustentada 
expansão dos gastos como proporção 
do PIB ao longo de várias décadas. 
Essa dinâmica, especificamente no 
caso da Previdência, foi tratada na 
última Carta da Conjuntura do IBRE. 
Dentro desse esforço, é importante 
ampliar o horizonte para discutir o 
conjunto das despesas públicas. 

Uma primeira dificuldade nessa 
empreitada é construir séries consis-
tentes do gasto desde os anos 80. O 
atual arcabouço de contas fiscais foi 
desenvolvido gradativamente. Manoel 
Pires, pesquisador associado da FGV/
IBRE, trabalhou numa metodologia 
de estimação das despesas primárias 
de 1986 a 1995. Para esse fim, combi-

nou diferentes fontes, como os dados 
de execução financeira da Secretaria 
do Tesouro Nacional a partir de 1986, 
os gastos previdenciários compilados 
pelo Ministério da Previdência Social 
desde 1980, bem como informações 
estatísticas do Banco Central, da Se-
cretaria do Orçamento Federal e do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
O economista enfrentou algumas di-
ficuldades específicas, como a criação 
em 1988 do orçamento das operações 
oficiais de crédito, que misturou sub-
sídios orçamentários – despesa primá-
ria, portanto – e desembolsos financei-
ros. Para casos específicos como esse, 
foi necessário consultar fontes secun-
dárias de informação e uma contribui-
ção importante para o esforço de Pires 
foram os trabalhos de Fabio Giambia-
gi com objetivo parecido, datados de 
1995 e 1997 e que permitiram conci-
liar as várias estatísticas com os princi-
pais fatos estilizados da época.

Consideradas todas as dificulda-
des de construir a série retroativa de 
gastos primários, é aconselhável não 
tomar os números como medidas pre-
cisas e definitivas, dado que a pesquisa 

está em fase de refinamento, e, quan-
do concluída, será tornada pública. 
Ainda assim, o exercício já é robusto o 
suficiente para indicar de forma clara 
a trajetória geral da despesa primária e 
de seus componentes no período, sen-
do o resultado consistente com episó-
dios históricos bem conhecidos.

Assim, a despesa primária da União 
caiu de 12,5% do PIB para 10,3% 
entre 1986, ano do Plano Cruzado, e 
1992, quando houve o impeachment 
de Fernando Collor. Esse recuo reflete 
a dramática situação das contas públi-
cas no período hiperinflacionário, que 

levou a uma política de ajuste fiscal 
bastante drástica no governo Collor. 
Por outro lado, em 1988 foi promul-
gada a atual Constituição, tida por 
alguns analistas como a grande res-
ponsável pela explosão do gasto pú-
blico durante o período democrático. 
Como se verá, há muito de exagero 
nesse diagnóstico, e grande parte da 
expansão das despesas nas últimas dé-
cadas deveu-se a decisões que refletem 
momentos da evolução democrática 
da sociedade brasileira, independente-
mente das deliberações constituintes.

Ainda assim, nota-se o efeito ini-
cial da expansão de direitos promo-
vida pela Constituição de 1988 no 
aumento dos benefícios previdenciá-
rios de 3,34% do PIB em 1988 para 
4,58% em 1995. Por outro lado, o 
aperto fiscal compensatório à época 
pode ser visto na queda do custeio e 
investimento de 5,3% para 2,6% do 
PIB no mesmo período.

A partir de 1993, quando estava 
em 13,2% do PIB, a trajetória de ex-
pansão do gasto federal é bem conhe-
cida, e tem sido objeto de inúmeros 
diagnósticos ao longo dos últimos 
anos. Em 2016, a despesa alcançou 
19,5% do PIB. Bráulio Borges, pes-
quisador da FGV/IBRE, buscou ma-
pear detalhadamente esse crescimen-
to do gasto, e discernir o que proveio 
da Constituição de 1988 e aquilo que 
correspondeu a decisões políticas 
posteriores, tomadas de forma autô-
noma em relação à Carta Magna.

Uma primeira constatação de Bor-
ges, em relação ao Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) e à política 
assistencial (Bolsa Família, Loas etc.), é 
que a quantidade de benefícios cresceu 
138% entre 1993 e 2016, acima dos 
78,6% de alta acumulada do PIB em 
volume, mas abaixo dos 183,2% da 
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elevação do PIB nominal deflacionado 
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total do gasto naquelas rubricas teria 
recuado de 5% do PIB, efetivamente 
dispendidos em 1993, para 4,2% em 
2016. Na verdade, a despesa subiu 
para 8,1% do PIB nessa segunda data, 
indicando que sua elevação como pro-
porção do produto deriva da evolução 
do valor real médio dos benefícios, e 
não de sua quantidade.

Ainda assim, tomando-se por 
base o que se esperava de evolução 

demográfica da população brasileira 
à época, o aumento da quantidade de 
benefícios surpreendeu para cima a 
partir da promulgação da Constitui-
ção em 1988. Isto significa que esse 
fator poderia ter exercido um efeito 
redutor ainda maior na evolução da 
despesa do RGPS e assistencial, caso 
as pressuposições demográficas do 
início do período democrático se re-
velassem acertadas.1

A Constituição apenas estabelece 
que o salário mínimo deve ter rea-

Entender como e por que a despesa 
pública federal cresceu durante o pe-
ríodo da redemocratização é um pas-
so importante para solucionar a atual 
armadilha fiscal, causa importante da 
grande recessão iniciada em 2014. 
Afinal, se é para redesenhar o arran-
jo institucional democrático do país 
de forma que receitas e despesas se 
equilibrem no médio e longo prazo, é 
fundamental compreender a dinâmica 
sociopolítica por detrás da sustentada 
expansão dos gastos como proporção 
do PIB ao longo de várias décadas. 
Essa dinâmica, especificamente no 
caso da Previdência, foi tratada na 
última Carta da Conjuntura do IBRE. 
Dentro desse esforço, é importante 
ampliar o horizonte para discutir o 
conjunto das despesas públicas. 

Uma primeira dificuldade nessa 
empreitada é construir séries consis-
tentes do gasto desde os anos 80. O 
atual arcabouço de contas fiscais foi 
desenvolvido gradativamente. Manoel 
Pires, pesquisador associado da FGV/
IBRE, trabalhou numa metodologia 
de estimação das despesas primárias 
de 1986 a 1995. Para esse fim, combi-

nou diferentes fontes, como os dados 
de execução financeira da Secretaria 
do Tesouro Nacional a partir de 1986, 
os gastos previdenciários compilados 
pelo Ministério da Previdência Social 
desde 1980, bem como informações 
estatísticas do Banco Central, da Se-
cretaria do Orçamento Federal e do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
O economista enfrentou algumas di-
ficuldades específicas, como a criação 
em 1988 do orçamento das operações 
oficiais de crédito, que misturou sub-
sídios orçamentários – despesa primá-
ria, portanto – e desembolsos financei-
ros. Para casos específicos como esse, 
foi necessário consultar fontes secun-
dárias de informação e uma contribui-
ção importante para o esforço de Pires 
foram os trabalhos de Fabio Giambia-
gi com objetivo parecido, datados de 
1995 e 1997 e que permitiram conci-
liar as várias estatísticas com os princi-
pais fatos estilizados da época.

Consideradas todas as dificulda-
des de construir a série retroativa de 
gastos primários, é aconselhável não 
tomar os números como medidas pre-
cisas e definitivas, dado que a pesquisa 

está em fase de refinamento, e, quan-
do concluída, será tornada pública. 
Ainda assim, o exercício já é robusto o 
suficiente para indicar de forma clara 
a trajetória geral da despesa primária e 
de seus componentes no período, sen-
do o resultado consistente com episó-
dios históricos bem conhecidos.

Assim, a despesa primária da União 
caiu de 12,5% do PIB para 10,3% 
entre 1986, ano do Plano Cruzado, e 
1992, quando houve o impeachment 
de Fernando Collor. Esse recuo reflete 
a dramática situação das contas públi-
cas no período hiperinflacionário, que 

levou a uma política de ajuste fiscal 
bastante drástica no governo Collor. 
Por outro lado, em 1988 foi promul-
gada a atual Constituição, tida por 
alguns analistas como a grande res-
ponsável pela explosão do gasto pú-
blico durante o período democrático. 
Como se verá, há muito de exagero 
nesse diagnóstico, e grande parte da 
expansão das despesas nas últimas dé-
cadas deveu-se a decisões que refletem 
momentos da evolução democrática 
da sociedade brasileira, independente-
mente das deliberações constituintes.

Ainda assim, nota-se o efeito ini-
cial da expansão de direitos promo-
vida pela Constituição de 1988 no 
aumento dos benefícios previdenciá-
rios de 3,34% do PIB em 1988 para 
4,58% em 1995. Por outro lado, o 
aperto fiscal compensatório à época 
pode ser visto na queda do custeio e 
investimento de 5,3% para 2,6% do 
PIB no mesmo período.

A partir de 1993, quando estava 
em 13,2% do PIB, a trajetória de ex-
pansão do gasto federal é bem conhe-
cida, e tem sido objeto de inúmeros 
diagnósticos ao longo dos últimos 
anos. Em 2016, a despesa alcançou 
19,5% do PIB. Bráulio Borges, pes-
quisador da FGV/IBRE, buscou ma-
pear detalhadamente esse crescimen-
to do gasto, e discernir o que proveio 
da Constituição de 1988 e aquilo que 
correspondeu a decisões políticas 
posteriores, tomadas de forma autô-
noma em relação à Carta Magna.

Uma primeira constatação de Bor-
ges, em relação ao Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) e à política 
assistencial (Bolsa Família, Loas etc.), é 
que a quantidade de benefícios cresceu 
138% entre 1993 e 2016, acima dos 
78,6% de alta acumulada do PIB em 
volume, mas abaixo dos 183,2% da 
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justes periódicos que preservem seu 
poder aquisitivo. Assim, uma inter-
pretação possível é de que a alta do 
gasto público via benefícios atrelados 
ao mínimo – principal causa da eleva-
ção do gasto federal como proporção 
do PIB nas últimas três décadas – não 
derivou da Constituição, mas sim da 
economia política de uma sociedade 
democrática em amadurecimento. 
Fernando Veloso, pesquisador da 
FGV/IBRE, objeta a essa visão: para 
ele, no momento em que a Constitui-
ção instituiu que o salário mínimo, ti-

picamente um parâmetro do mercado 
de trabalho, seria indexador de bene-
fícios previdenciários e sociais, pôs em 
marcha uma economia política que 
inevitavelmente levaria à expansão 
do gasto público como proporção do 
PIB. Isto não quer dizer, ressalva Ve-
loso, que a história político-econômi-
ca pós Constituição tampouco tenha 
influenciado de forma autônoma essa 
expansão da despesa. O seu ponto é 
apenas o de que a Constituição foi 
um importante “pontapé inicial”.

Independentemente dos diferen-
tes entendimentos sobre essa ques-
tão, é relevante prestar atenção ao 
levantamento de Borges que indica 
como, ao longo de quase todos os 
mandatos presidenciais pós Plano 
Real, houve aumentos reais do mí-
nimo muito substanciais. De 1995 a 
2010, o maior salto real do mínimo 
(em relação ao INPC) foi no primei-
ro mandato de Luiz Inácio Lula da 
Silva, com 25,32%, e o menor foi no 
primeiro mandato de Fernando Hen-
rique Cardoso, com 19,68%. Como 
se vê, durante 16 anos ampliou-se o 
valor de compra do mínimo numa 
média de 20% a 25% por quadriê-
nio. O ritmo caiu para 12,13% entre 
2011 e 2014, primeiro mandato de 
Dilma Rousseff, em consequência da 
fixação em lei da regra atual (INPC 
mais a variação do PIB de dois anos 
antes). A forte crise econômica a par-
tir de 2014 reduziu o aumento real 
para 2,46% em 2015 e 0,36% em 
2016. De 1995 a 2016, acumulou-se 
uma alta do salário mínimo corrigi-
da pela inflação de 155,68%.

É interessante notar que as pres-
sões políticas também levaram os 
reajustes dos benefícios previden-
ciários superiores ao salário míni-
mo a registrarem um aumento real 
de 27,11% entre 1995 e 2016. A 
grande recessão iniciada em 2014, 
porém, zerou a alta real em 2015 e 
2016 desses benefícios. 

Borges também argumenta que 
1,57 ponto percentual (p.p.) do cres-
cimento do gasto público federal pós 
Constituição deriva de medidas e fatos 
ocorridos depois da sua promulgação 
e que não guardam relação direta com 
a Carta Magna: Lei Kandir, Bolsa Es-
cola/Bolsa Família, Fundeb, compen-
sação ao RGPS pela desoneração da 

folha em 2011, gastos com educação e 
saúde acima das determinações legais 
e constitucionais e complemento ao 
FGTS (multa adicional de 10%, assu-
mida pelo governo em 2001).

Em outro exercício interessante, o 
pesquisador parte do aumento da des-
pesa federal de 13,2% para 19,5% do 
PIB entre 1993 e 2016. Caso não hou-
vesse os reajustes reais dos benefícios 
do RGPS e assistenciais (na esteira do 
aumento real do mínimo), a alta na-
quele período teria sido 3,51 p.p. do 
PIB menor, com o gasto federal che-
gando em 2016 ao nível de 15,99%. 
Se, adicionalmente, não houvesse 
ocorrido no período os reajustes reais 
dos benefícios acima do mínimo, o ní-
vel do gasto federal em 2016 recuaria 
para 15,6% do PIB. Deduzindo tam-
bém o impacto do aumento real do 
mínimo no abono salarial e no seguro-
desemprego, há nova redução para 
15,15%. Finalmente, retirando-se as 
despesas criadas depois da Constitui-
ção mencionadas acima (equivalentes 
a um aumento do gasto de 1,57 p.p. 
no período em questão), chega-se a 
um gasto federal (contrafactual) de 
13,58% do PIB em 2016 – muito pró-
ximo dos 13,2% de 1993.

Borges não ignora que o exercício 
contrafactual acima é apenas um pa-
râmetro de análise, e não um cenário 
que “poderia facilmente ter aconteci-
do”, dadas as forças evidentes da eco-
nomia política. A fase de hiperinfla-
ção corroeu violentamente o poder de 
compra do salário mínimo, que entre 
1989 e 1994 recuou de pouco mais de 
R$ 550 para cerca de R$ 380, em re-
ais de junho de 2017 (o valor atual é 
de R$ 937). Era evidente que haveria 
uma recuperação, e que aqueles valo-
res reais irrisórios não teriam como se 
manter numa sociedade democrática 

que experimentou um bom empuxo 
econômico na década passada. Ainda 
assim, o ponto principal do exercício 
sugere que a situação atual poderia 
ser diferente se as decisões tivessem 
sido outras.

De qualquer forma, esse mapea-
mento preciso das causas do cresci-
mento da despesa federal como pro-
porção do PIB nas últimas décadas 
ajuda a entender que se trata de um 
processo bem mais complexo do que 
a visão simplista que atribui todo o 
problema fiscal atual aos excessos dos 

constituintes no final da década de 80. 
Como se pode ver, mesmo levando em 
conta a visão de Veloso, que frisa o 
papel da Constituição no início desse 
processo, trata-se das consequências 
do funcionamento das instituições de-
mocráticas em um país extremamen-
te desigual. Nesse contexto, o setor 
público veio sendo constantemente 
pressionado por demandas, justas ou 
injustas, oriundas de um número cada 
vez maior de grupos e segmentos so-
ciais, que foram aprendendo as artes 

Parte pequena do 

aumento dos gastos 

do governo central 

gerados entre 1993 e 

2016 tem como causa a 

Constituição Federal 

de 1988

Desafio é compreender 

o processo histórico e 

democrático que levou 

ao crescimento do gasto 

e, sem o deslegitimar, 

construir propostas para 

reequilibrar o seu curso

da representatividade e da obtenção 
das suas demandas. 

Hoje, o desafio da sociedade bra-
sileira é equacionar essas demandas, 
de forma a torná-las compatíveis 
com o equilíbrio fiscal e a volta do 
crescimento. A forma de chegar lá, 
porém, não é a de tentar deslegitimar 
o processo histórico-democrático que 
nos trouxe até este ponto, mas sim 
compreendê-lo, reconhecer que em 
muitos aspectos ele foi extremamente 
salutar, e construir propostas politica-
mente viáveis e socialmente inclusivas 
de reequilibrar o seu curso. 

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

1Em 1988, o Ipea projetava para 2005 uma 
parcela máxima de 5,3% da população com 
65 anos ou mais, e uma razão mínima entre 
pessoas entre 15 e 64 anos e pessoas com 65 
anos ou mais (15-64/65+) de 12,09. Em 2005, a 
proporção com 65 anos ou mais foi de 6,1% e a 
razão 15-64/65+ foi de 10,83. Estendendo esse 
erro até 2016, pode-se dizer que a visão de fu-
turo no ano inaugural da Constituição era de 
que chegaríamos ao momento presente com 
1,7 milhão a menos de pessoas com 65 anos ou 
mais, o equivalente a 8,9% das 19,1 milhões de 
aposentadorias do RGPS efetivamente observa-
das ao final do ano passado. Traduzindo em ter-
mos de valores, seriam R$ 26,3 bilhões de des-
pesa anual a menos, ou 0,4% do PIB. Em 2016, 
os números efetivos foram: pessoas com 65 ou 
mais correspondentes a 8,16% da população 
brasileira, e razão 15-64/65+ de 8,46.

Tomando-se outro trabalho de projeção 
realizado em 1987, o “erro” prospectivo – neste 
caso em relação à proporção de pessoas de 60 
ou mais projetada para 2020 – sobe para 3,6 
milhões de pessoas, ou quase 19% dos bene-
fícios do RGPS. 

De qualquer forma, como já observado, o vetor 
do aumento do volume de gastos previdenciários 
(do RGPS) e sociais foi o valor médio dos benefí-
cios, puxado pela alta real nas últimas décadas do 
salário mínimo, que indexa aposentadorias, pen-
sões e o benefício de prestação continuada (BPC) 
da Loas. Adicionalmente, indexa o abono salarial e 
é parâmetro para o seguro-desemprego.
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justes periódicos que preservem seu 
poder aquisitivo. Assim, uma inter-
pretação possível é de que a alta do 
gasto público via benefícios atrelados 
ao mínimo – principal causa da eleva-
ção do gasto federal como proporção 
do PIB nas últimas três décadas – não 
derivou da Constituição, mas sim da 
economia política de uma sociedade 
democrática em amadurecimento. 
Fernando Veloso, pesquisador da 
FGV/IBRE, objeta a essa visão: para 
ele, no momento em que a Constitui-
ção instituiu que o salário mínimo, ti-

picamente um parâmetro do mercado 
de trabalho, seria indexador de bene-
fícios previdenciários e sociais, pôs em 
marcha uma economia política que 
inevitavelmente levaria à expansão 
do gasto público como proporção do 
PIB. Isto não quer dizer, ressalva Ve-
loso, que a história político-econômi-
ca pós Constituição tampouco tenha 
influenciado de forma autônoma essa 
expansão da despesa. O seu ponto é 
apenas o de que a Constituição foi 
um importante “pontapé inicial”.

Independentemente dos diferen-
tes entendimentos sobre essa ques-
tão, é relevante prestar atenção ao 
levantamento de Borges que indica 
como, ao longo de quase todos os 
mandatos presidenciais pós Plano 
Real, houve aumentos reais do mí-
nimo muito substanciais. De 1995 a 
2010, o maior salto real do mínimo 
(em relação ao INPC) foi no primei-
ro mandato de Luiz Inácio Lula da 
Silva, com 25,32%, e o menor foi no 
primeiro mandato de Fernando Hen-
rique Cardoso, com 19,68%. Como 
se vê, durante 16 anos ampliou-se o 
valor de compra do mínimo numa 
média de 20% a 25% por quadriê-
nio. O ritmo caiu para 12,13% entre 
2011 e 2014, primeiro mandato de 
Dilma Rousseff, em consequência da 
fixação em lei da regra atual (INPC 
mais a variação do PIB de dois anos 
antes). A forte crise econômica a par-
tir de 2014 reduziu o aumento real 
para 2,46% em 2015 e 0,36% em 
2016. De 1995 a 2016, acumulou-se 
uma alta do salário mínimo corrigi-
da pela inflação de 155,68%.

É interessante notar que as pres-
sões políticas também levaram os 
reajustes dos benefícios previden-
ciários superiores ao salário míni-
mo a registrarem um aumento real 
de 27,11% entre 1995 e 2016. A 
grande recessão iniciada em 2014, 
porém, zerou a alta real em 2015 e 
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ao crescimento do gasto 

e, sem o deslegitimar, 
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reequilibrar o seu curso

da representatividade e da obtenção 
das suas demandas. 
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O texto é resultado de reflexões apresentadas 
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pluralidade de visões expostas, o documento 
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa 
feita, pode não representar a opinião de parte, 
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1Em 1988, o Ipea projetava para 2005 uma 
parcela máxima de 5,3% da população com 
65 anos ou mais, e uma razão mínima entre 
pessoas entre 15 e 64 anos e pessoas com 65 
anos ou mais (15-64/65+) de 12,09. Em 2005, a 
proporção com 65 anos ou mais foi de 6,1% e a 
razão 15-64/65+ foi de 10,83. Estendendo esse 
erro até 2016, pode-se dizer que a visão de fu-
turo no ano inaugural da Constituição era de 
que chegaríamos ao momento presente com 
1,7 milhão a menos de pessoas com 65 anos ou 
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mais correspondentes a 8,16% da população 
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salário mínimo, que indexa aposentadorias, pen-
sões e o benefício de prestação continuada (BPC) 
da Loas. Adicionalmente, indexa o abono salarial e 
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Em abril de 2012, os bancos públi-
cos, em função de pressão da então 
presidente Dilma Rousseff, reduziram 
as taxas de juros cobradas em seus 
empréstimos. A queda dos juros foi 
maior na Caixa Econômica Federal 
(CEF), instituição na qual o governo 
tem 100% do controle acionário.

O diagnóstico era de que os ele-
vados spreads do setor bancário 
brasileiro – diferença entre a taxa 
cobrada pelo banco ao tomador de 
empréstimo e a taxa paga ao depo-
sitante – devia-se à baixa competição 
no setor. De acordo com essa visão, a 
estrutura na prática cartelizada do se-
tor reduzia artifi cialmente a oferta de 
empréstimos e, consequentemente, o 
custo do crédito e a rentabilidade das 
instituições fi nanceiras subiam.

Para enfrentar essa situação, Dil-
ma optou por um atalho. Empregar a 
CEF e o Banco do Brasil para forçar 
a queda dos spreads. A presidente 
acreditava que não somente a políti-
ca seria bem-sucedida em reduzir os 
juros cobrados na ponta do tomador 
fi nal do crédito, como também ele-
varia em médio prazo a rentabilida-
de dos bancos públicos. 

Quando um preço é artifi cialmen-
te elevado em função da operação de 

um cartel, as empresas que quebram 
o acordo – seja formal ou tácito – 
saem na frente e, por meio de ganho 
de participação de mercado, engor-
dam seus lucros.  

Desde 2012, o crescimento dos 
bancos públicos nos créditos livres 
foi muito maior do que o dos bancos 
privados. Por exemplo, entre maio 
de 2012 e setembro de 2013, apro-
ximadamente, os créditos totais dos 
bancos públicos tiveram crescimento 
real de quase 15% ao ano, enquanto 
nos bancos privados a expansão no 
mesmo período fi cou abaixo de 7%, 
e em queda.

Aparentemente, a partir do fi nal 
de 2013 e início de 2014 os bancos 
públicos desistiram da política. Para 
avaliar se o resultado dessa iniciativa 
(enquanto ela durou) foi positivo, é 
importante saber o seu impacto no 
retorno sobre os ativos (ROA) e no 
retorno sobre o patrimônio (ROE). 
Adicionalmente, importa saber se 
causou ou não elevação substancial 
da taxa de inadimplência das insti-
tuições controladas pelo governo.

Historicamente, os bancos públicos 
apresentam taxas de inadimplência 
inferiores às dos bancos privados. O 
motivo é que as instituições públicas 

de da instituição fi nanceira, se públi-
ca ou privada. Entretanto, Guilherme 
Cabrine, meu colega da consultoria 
Reliance, conseguiu, a partir dos ba-
lanços dos bancos públicos, estimar a 
taxa de inadimplência destas institui-
ções nos créditos livres. Lembremos 
que foi essa modalidade de crédito o 
objeto da política da presidente Dil-
ma no primeiro semestre de 2012.

Os seguintes passos permitem o 
cálculo da inadimplência dos bancos 
públicos nos créditos livres. Primei-
ro, toma-se a inadimplência média 
no crédito direcionado imobiliário e 
rural, informada pelo Banco Central. 
O segundo passo é considerar que a 
inadimplência dos bancos públicos 
nessas modalidades de crédito é igual 
à inadimplência média das respecti-
vas modalidades como um todo. É 
uma hipótese razoável, pois a ampla 
maioria desse tipo de crédito provém 
de concessão dos bancos públicos. O 
terceiro passo leva em conta que o 
BC informa a inadimplência dos ban-
cos públicos em toda a sua carteira 
de créditos, livre e direcionada. Dessa 
forma, a partir dos balanços dos ban-
cos públicos, é possível saber o mon-
tante do seu crédito direcionado, fa-
zer uma boa hipótese sobre a taxa de 
inadimplência desta parte da carteira, 
além de conhecer a inadimplência da 
carteira total. Por resíduo, portanto, 
calcula-se a inadimplência dos ban-
cos públicos no crédito livre.

Em maio deste ano, a inadimplência 
dos bancos públicos nos créditos livres 
atingiu 9,8% da carteira, comparado a 
4,3% nos bancos privados. A inadim-
plência total dos bancos públicos – cré-
ditos livres e privados – foi de 4,7%.

Em relação ao retorno, enquanto o 
ROA dos bancos privados teve algum 
recuo entre 2011 e 2016 – consideran-

do os maiores privados, a redução foi 
de um máximo, no caso do Santander, 
de 1,7% para 1,1%; a um mínimo, 
do Bradesco, de 1,5% para 1,4% –, o 
ROA dos bancos públicos despencou: 
de 1,3% para 0,5%, no BB, e de 1% 
para 0,3% na Caixa. Já em termos de 
ROE no mesmo período, Santander 
saiu de 10,2% para 12,7%; Bradesco 
de 20,1% para 17%; Itaú de 21,7% 
para 19,9%; BB de 21,2% para 9,4%; 
e Caixa de 26,5% para 6,5%. 

Dessa forma, fi ca claríssimo que o 
experimento ou atalho tomado por 

Dilma no primeiro semestre de 2012 
em relação aos bancos públicos não 
funcionou. A inadimplência nos crédi-
tos afetados por essa política tornou-se 
quase duas vezes maior que a inadim-
plência correspondente nos bancos pri-
vados, o que deve ter contribuído para 
a forte erosão da rentabilidade das ins-
tituições controladas pelo governo. 

A grande difi culdade na demo-
cracia é que muitas vezes ocorrem 
grandes defasagens, que podem du-
rar anos, entre as políticas públicas e 

O atalho da redução 
forçada do spread 
bancário não funcionou

seus efeitos em toda a plenitude. No 
caso examinado nesta coluna, passa-
ram-se seis anos entre a política de 
tentar baixar o spread na marra e 
seu impacto mais substancial sobre 
a inadimplência da CEF e do BB nos 
créditos livres, e a consequente ero-
são do retorno destas instituições.

Recentemente, o BC disponibi-
lizou dados de inadimplência de 
junho. Usando-se os passos já men-
cionados acima, verifi ca-se que os 
bancos públicos experimentaram 
queda da inadimplência dos crédi-
tos livres, que saiu de 9,8% em maio 
para 8,8%. Provavelmente tratou-se 
de venda de carteiras inadimplentes 
ou de baixa contábil do prejuízo.

O problema dos elevados spreads 
cobrados pelos bancos brasileiros é 
complexo. O fato de os bancos es-
trangeiros – HSBC e Citibank – te-
rem escolhido abandonar a praça 
local sinaliza que há mais coisas sob 
o sol do que apenas um cartel bem 
organizado distribuindo o excedente 
que extrai dos consumidores.

Além da consolidação fi scal que 
permitirá a queda mais permanente 
da taxa básica de juros, o que rebate-
rá sobre o spread, há uma longa lista 
de medidas para permitir um novo 
equilíbrio com menores spreads: que-
da dos depósitos compulsórios, redu-
ção da tributação sobre a intermedia-
ção, estímulo à concorrência entre 
os bancos, instituição de uma rede 
compartilhada de caixas automáti-
cas, melhorar os cadastros, diferen-
ciar o peso regulatório em função do 
tamanho da instituição, aprimorar os 
instrumentos legais de resolução de 
episódios de falências bancárias etc.

Como quase tudo na vida, os ata-
lhos de política econômica não têm 
nos levado muito longe. 

Samuel Pessôa

Pesquisador associado da FGV/IBRE

Em maio deste ano, 

a inadimplência dos 

bancos públicos nos 

créditos livres atingiu 

9,8% da carteira, 

comparado a 4,3% nos 

bancos privados

operam quase que totalmente com li-
nhas de crédito subsidiado – o Banco 
do Brasil no crédito agrícola, a Caixa 
no crédito imobiliário e o  BNDES no 
crédito para empresas para reduzir 
o custo do investimento. Não é difí-
cil compreender que, quando algum 
devedor apresenta difi culdades, nor-
malmente evita ao máximo atrasar as 
parcelas referentes aos créditos mais 
baratos. Assim, a inadimplência ten-
de a ocorrer nos créditos livres.

O Banco Central não disponibili-
za dados sobre os créditos livres dos 
bancos públicos. O que é publicado 
é a evolução dos créditos livres e dos 
direcionados do sistema como um 
todo, bem como dados sobre o cré-
dito dos bancos públicos e dos pri-
vados. Mas não há a abertura simul-
tânea por tipo de crédito, se livre ou 
direcionado, e por tipo de proprieda-
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década dos anos 2000. Pude vivenciar 
a consolidação do Plano Real, a edi-
ção e implementação da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, o acompanha-
mento da implantação do sistema de 
metas de inflação, a flexibilização do 
regime cambial, a discussão da rene-
gociação da dívida de estados e muni-
cípios, o programa de desestatização e 
também o fortalecimento do Tesouro 
como gestor da dívida púbica. Poste-
riormente, tivemos a implementação 
de uma agenda de reformas microe-
conômicas e institucionais que mo-

dernizou o mercado de capitais e me-
lhorou o ambiente de negócios. Todo 
esse ciclo de reformas estruturais, que 
nos levou à obtenção do grau de in-
vestimento em 2008, colaborou para 
formar a minha convicção de que pre-
cisamos enfrentar os problemas pela 
raiz, modernizar permanentemente 
nossas instituições e reformar o Esta-
do para que possamos trabalhar den-
tro de um ambiente propício ao uso 

são exigidos pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), como o relatório de 
Reavaliação Bimestral, por exemplo – 
aumentamos a preocupação de comu-
nicar melhor os eventos e seus impac-
tos sobre as receitas e despesas 
primárias. Nesse sentido, acho que o 
balanço desse primeiro ano de traba-
lho foi o esforço de aprofundarmos a 
transparência, a preocupação com a 
conformidade dos nossos atos. Tam-
bém trabalhamos muito para dentro, 
para que o Tesouro esteja mais fortale-
cido, possa integrar por meio de comi-
tês transversais os diversos temas que 
tratamos, seja a dívida, a programação 
financeira, o planejamento fiscal de 
longo prazo, a questão de estados e 
municípios, ou a questão contábil e a 
própria gestão interna do Tesouro. E 
também criamos uma diretoria de ava-
liação de riscos e conformidade. Fize-
mos um importante aprimoramento 
do Sistema de Garantias da União, 
tornando-o mais seguro, simples e 
transparente. Com tudo isso, acho que 
conquistamos uma melhora muito 
grande da governança, o que permite 
essa aproximação com aquilo que a 
sociedade espera de nós, para, assim, 
recuperarmos a reputação e a confian-
ça no Tesouro como uma instituição 
guardiã da responsabilidade fiscal. 

Como sua experiência de dez anos 

de trabalho na Secretaria de Política 

Econômica do Ministério da Fazenda 

– entre 1997 e 2007, período no qual 

o país contou com dois ajustes fiscais, 

em 1999 e 2003 – influencia a sua 

avaliação da atual crise fiscal e dos es-

forços endereçados à sua correção? 

Esse período que você citou foi muito 
profícuo nas reformas que levaram o 
Brasil à estabilidade monetária e ao 
crescimento sustentado na primeira 

mais eficiente dos recursos, sejam eles 
públicos ou privados. 

E isso sempre pensando em forta-
lecer a nossa democracia e as escolhas 
públicas, sem deixar de lado aquilo 
que nunca deveríamos ter abandona-
do: a responsabilidade fiscal. 

Que avaliação da evolução do de-

sempenho fiscal podemos tirar do 

resultado de junho – depois do dé-

ficit recorde anunciado em maio, de 

R$ 34,98 bilhões – com destaque para 

a previsão da evolução de receitas e 

despesas no segundo semestre?

O déficit de junho, de R$ 19,8 bilhões, 
está em linha com a mediana das ex-
pectativas de mercado. O valor é su-
perior ao déficit registrado em junho 
de 2016, de R$ 9,7 bi, muito por con-
ta do pagamento adiantado de preca-
tórios, também de R$ 9,7 bilhões. O 
cenário geral se confirma: os gastos 
obrigatórios descrevem uma trajetó-
ria crescente, enquanto percebemos o 
resultado da compressão dos gastos 
discricionários. A receita administra-
da reagiu e cresceu 6,4% em termos 
reais ante junho de 2016. A verificar 
se foi algo pontual ou se isso pode se 
confirmar como tendência nos próxi-
mos meses. Enfim, o aperto é gran-
de, mas o esforço também, tanto que 
mesmo com uma programação finan-
ceira das despesas discricionárias ba-
seada em contingenciamento na casa 
de R$ 40 bilhões, temos uma execu-
ção ainda abaixo do programado. 
Parte disso decorre de menor pressão 
fiscal vinda de restos a pagar, parte 
disso decorre da execução do PAC e 
de esforços dos próprios ministérios.

Hoje a combinação de frustração de 

receitas e aumento da pressão do 

lado das despesas cria um cenário 

Conjuntura Econômica — Sua che-

gada à Secretaria do Tesouro Nacio-

nal (STN), em junho de 2016, se deu 

em um contexto fiscal complexo. 

Qual o balanço desse primeiro ano 

à frente da STN?

Temos agora um Tesouro mais próxi-
mo da sociedade. O maior exemplo 
disso é nosso compromisso com o 
cumprimento das metas, a promoção 
de uma contabilidade mais fidedigna e 
mais transparência na execução finan-
ceira, e o fim de medidas artificiais na 
execução fiscal. Fortalecemos o Tesou-
ro Transparente, que ganhou um novo 
desenho e lugar mais exclusivo dentro 
do site, e também divulgamos relató-
rios novos, especialmente o Boletim 
das Finanças Públicas dos Entes Sub-
nacionais. Nos relatórios usuais – que 

O esforço da área econômica do governo em equacionar medidas para a re-

alização da meta fiscal em 2017 tem recebido o apoio perseverante da secre-

tária do Tesouro Nacional. Desde que chegou à instituição, em 2016, a econo-

mista Ana Paula Vescovi ampliou a produção de relatórios e outras formas de 

divulgação das contas públicas para “recuperar a reputação e a confiança no 

Tesouro como uma instituição guardiã da responsabilidade fiscal”, conforme 

disse à  Conjuntura Econômica. Nesta entrevista, Ana Paula também defende a 

manutenção do ciclo de reformas estruturais, uma reforma tributária que ga-

ranta neutralidade, simplificação e eficiência na coleta, e a revitalização da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, com base no compromisso ao seu cumprimento. 

“Se a sociedade brasileira adotar como uma exigência a responsabilidade fiscal 

dos governos, a LRF será imbatível”, afirma.

Ana Paula Vescovi
Secretária do Tesouro Nacional

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Nosso compromisso é 
com o cumprimento da 

meta do primário”

O aperto é grande, mas o 

esforço também. Mesmo 

com programação de 

descontingenciamento 

na casa de R$ 40 bilhões, 

temos execução abaixo 

do programado
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década dos anos 2000. Pude vivenciar 
a consolidação do Plano Real, a edi-
ção e implementação da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, o acompanha-
mento da implantação do sistema de 
metas de inflação, a flexibilização do 
regime cambial, a discussão da rene-
gociação da dívida de estados e muni-
cípios, o programa de desestatização e 
também o fortalecimento do Tesouro 
como gestor da dívida púbica. Poste-
riormente, tivemos a implementação 
de uma agenda de reformas microe-
conômicas e institucionais que mo-

dernizou o mercado de capitais e me-
lhorou o ambiente de negócios. Todo 
esse ciclo de reformas estruturais, que 
nos levou à obtenção do grau de in-
vestimento em 2008, colaborou para 
formar a minha convicção de que pre-
cisamos enfrentar os problemas pela 
raiz, modernizar permanentemente 
nossas instituições e reformar o Esta-
do para que possamos trabalhar den-
tro de um ambiente propício ao uso 

são exigidos pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), como o relatório de 
Reavaliação Bimestral, por exemplo – 
aumentamos a preocupação de comu-
nicar melhor os eventos e seus impac-
tos sobre as receitas e despesas 
primárias. Nesse sentido, acho que o 
balanço desse primeiro ano de traba-
lho foi o esforço de aprofundarmos a 
transparência, a preocupação com a 
conformidade dos nossos atos. Tam-
bém trabalhamos muito para dentro, 
para que o Tesouro esteja mais fortale-
cido, possa integrar por meio de comi-
tês transversais os diversos temas que 
tratamos, seja a dívida, a programação 
financeira, o planejamento fiscal de 
longo prazo, a questão de estados e 
municípios, ou a questão contábil e a 
própria gestão interna do Tesouro. E 
também criamos uma diretoria de ava-
liação de riscos e conformidade. Fize-
mos um importante aprimoramento 
do Sistema de Garantias da União, 
tornando-o mais seguro, simples e 
transparente. Com tudo isso, acho que 
conquistamos uma melhora muito 
grande da governança, o que permite 
essa aproximação com aquilo que a 
sociedade espera de nós, para, assim, 
recuperarmos a reputação e a confian-
ça no Tesouro como uma instituição 
guardiã da responsabilidade fiscal. 

Como sua experiência de dez anos 

de trabalho na Secretaria de Política 

Econômica do Ministério da Fazenda 

– entre 1997 e 2007, período no qual 

o país contou com dois ajustes fiscais, 

em 1999 e 2003 – influencia a sua 

avaliação da atual crise fiscal e dos es-

forços endereçados à sua correção? 

Esse período que você citou foi muito 
profícuo nas reformas que levaram o 
Brasil à estabilidade monetária e ao 
crescimento sustentado na primeira 

mais eficiente dos recursos, sejam eles 
públicos ou privados. 

E isso sempre pensando em forta-
lecer a nossa democracia e as escolhas 
públicas, sem deixar de lado aquilo 
que nunca deveríamos ter abandona-
do: a responsabilidade fiscal. 

Que avaliação da evolução do de-

sempenho fiscal podemos tirar do 

resultado de junho – depois do dé-

ficit recorde anunciado em maio, de 

R$ 34,98 bilhões – com destaque para 

a previsão da evolução de receitas e 

despesas no segundo semestre?

O déficit de junho, de R$ 19,8 bilhões, 
está em linha com a mediana das ex-
pectativas de mercado. O valor é su-
perior ao déficit registrado em junho 
de 2016, de R$ 9,7 bi, muito por con-
ta do pagamento adiantado de preca-
tórios, também de R$ 9,7 bilhões. O 
cenário geral se confirma: os gastos 
obrigatórios descrevem uma trajetó-
ria crescente, enquanto percebemos o 
resultado da compressão dos gastos 
discricionários. A receita administra-
da reagiu e cresceu 6,4% em termos 
reais ante junho de 2016. A verificar 
se foi algo pontual ou se isso pode se 
confirmar como tendência nos próxi-
mos meses. Enfim, o aperto é gran-
de, mas o esforço também, tanto que 
mesmo com uma programação finan-
ceira das despesas discricionárias ba-
seada em contingenciamento na casa 
de R$ 40 bilhões, temos uma execu-
ção ainda abaixo do programado. 
Parte disso decorre de menor pressão 
fiscal vinda de restos a pagar, parte 
disso decorre da execução do PAC e 
de esforços dos próprios ministérios.

Hoje a combinação de frustração de 

receitas e aumento da pressão do 

lado das despesas cria um cenário 

Conjuntura Econômica — Sua che-

gada à Secretaria do Tesouro Nacio-

nal (STN), em junho de 2016, se deu 

em um contexto fiscal complexo. 

Qual o balanço desse primeiro ano 

à frente da STN?

Temos agora um Tesouro mais próxi-
mo da sociedade. O maior exemplo 
disso é nosso compromisso com o 
cumprimento das metas, a promoção 
de uma contabilidade mais fidedigna e 
mais transparência na execução finan-
ceira, e o fim de medidas artificiais na 
execução fiscal. Fortalecemos o Tesou-
ro Transparente, que ganhou um novo 
desenho e lugar mais exclusivo dentro 
do site, e também divulgamos relató-
rios novos, especialmente o Boletim 
das Finanças Públicas dos Entes Sub-
nacionais. Nos relatórios usuais – que 

O esforço da área econômica do governo em equacionar medidas para a re-

alização da meta fiscal em 2017 tem recebido o apoio perseverante da secre-

tária do Tesouro Nacional. Desde que chegou à instituição, em 2016, a econo-

mista Ana Paula Vescovi ampliou a produção de relatórios e outras formas de 

divulgação das contas públicas para “recuperar a reputação e a confiança no 

Tesouro como uma instituição guardiã da responsabilidade fiscal”, conforme 

disse à  Conjuntura Econômica. Nesta entrevista, Ana Paula também defende a 

manutenção do ciclo de reformas estruturais, uma reforma tributária que ga-

ranta neutralidade, simplificação e eficiência na coleta, e a revitalização da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, com base no compromisso ao seu cumprimento. 

“Se a sociedade brasileira adotar como uma exigência a responsabilidade fiscal 

dos governos, a LRF será imbatível”, afirma.

Ana Paula Vescovi
Secretária do Tesouro Nacional

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Nosso compromisso é 
com o cumprimento da 

meta do primário”

O aperto é grande, mas o 

esforço também. Mesmo 

com programação de 

descontingenciamento 

na casa de R$ 40 bilhões, 

temos execução abaixo 

do programado
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responsável do ponto de vista fiscal e 
muito mais adequado aos objetivos de 
se fazer formação superior com finan-
ciamento estudantil, que é algo meritó-
rio e existente no mundo inteiro. 

O reconhecimento das despesas do 
Fies diz respeito ao modelo anterior, ou 
ao “velho” Fies, que descontinuamos. 
Por se tratar de uma despesa financei-
ra, as perdas decorrentes da inadim-
plência não afetavam as estatísticas 
de primário do Tesouro (“acima da li-
nha”), mas afetavam as estatísticas do 
Banco Central (“abaixo da linha”). E 

aí, precisamos lembrar: a meta do pri-
mário é apurada conforme o resultado 
do Banco Central. Na medida em que 
esses fluxos financeiros – que serão de-
crescentes e se extinguirão nos próxi-
mos anos – demonstraram perdas por 
causa da inadimplência do programa, 
foi necessário fazer um ajuste meto-
dológico nas contas, e contabilizar os 
resultados do programa segundo as 
melhores práticas internacionais. 

tenso. De um lado, o anúncio de cor-

te de gastos, aumento de tributos 

sobre os combustíveis e anúncio do 

programa de demissão voluntária 

para o funcionalismo público. De 

outro, a preocupação de risco de 

paralisação da máquina pública de-

vido ao contingenciamento extra e 

a discussão sobre a possibilidade de 

se revisar a meta fiscal de 2017. Qual 

sua avaliação desse momento?

A conclusão da reavaliação bimestral 
que aconteceu na semana do dia 20 
(quando se anunciou o corte de des-
pesas e aumento da alíquota do PIS/
Cofins) reforça muito nosso compro-
misso com o cumprimento da meta de 
superávit primário do ano. Cumpri-
mos aqui um papel, sempre repito, de 
demonstrarmos com a maior fidedig-
nidade possível a evolução das receitas 
e das despesas que nos levam ao cum-
primento dessa meta. Isso ficou bem 
demonstrado, e não podemos também 
perder de vista que temos o cumpri-
mento das metas como um passo que 
nos leva a uma consolidação fiscal no 
longo prazo, nos próximos dez anos 
pelo menos. Isso significa que as me-
tas de curto prazo, anuais, sinalizam 
em qual velocidade, com qual condi-
ção faremos essa convergência, que 
nos leve de volta à obtenção de supe-
rávits primários. Para que voltemos a 
estabilizar a dívida bruta em relação 
ao PIB e posteriormente promover 
seu declínio mais à frente, precisamos 
de um ajuste, gradual, da ordem de 5 
pontos de porcentagem do PIB. Além 
do ajuste primário, podemos ganhar 
velocidade nessa consolidação fiscal 
com medidas adicionais que temos 
implementado: as privatizações, con-
cessões e vendas de ativos; a redução 
dos subsídios creditícios e financeiros, 
e o retorno de uma agenda voltada 

à melhoria do ambiente de negócios. 
Além disso, temos nos dedicado à 
discussão e convencimento da neces-
sidade da Reforma da Previdência 
para impedir que os gastos públicos 
cresçam aceleradamente. No curto 
prazo, como já mencionei, o aperto é 
grande, mas absolutamente necessá-
rio. Faremos remanejamento de recur-
sos para assegurar o funcionamento 
mínimo dos ministérios e contamos 
com o compromisso dos gestores na 
priorização dos serviços que atendem 
à população.

A avaliação do Tesouro é de que po-

demos cumprir a meta de 2017 sem 

revisões? E, mesmo que não haja re-

visão da meta fiscal em 2017, como 

o atual contexto de incerteza quan-

to à qualidade e extensão do ajuste 

pode comprometer a credibilidade 

da outra meta, a do teto do gasto, 

para os próximos anos?

Nosso compromisso no Tesouro é com 
o cumprimento da meta do resultado 

primário. A cada dois meses fazemos 
a reavaliação das receitas e despesas 
e do resultado fiscal alcançado. Isso 
é uma determinação da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal que tem o papel 
de dar transparência, de trazer para a 
sociedade os elementos que precisam 
ser discutidos para o cumprimento das 
metas que foram fixadas. 

O teto dos gastos traz uma nova 
disciplina para o governo. Para 
cumpri-lo, precisaremos enfrentar a 
revisão dos gastos obrigatórios. A 
discussão da Reforma da Previdên-
cia, por exemplo, se tornou algo fun-
damental, pois representa economia 
próxima a R$ 20 bilhões até 2019. 
Temos um grande amadurecimento 
dessa discussão, com novos elemen-
tos. Não tenho dúvidas de que, no 
momento adequado, a tramitação 
retornará no Congresso Nacional, 
e aqui estaremos sempre dispostos 
a contribuir com essa discussão que, 
volto a falar, se tornou inevitável. A 
sociedade hoje conhece muito mais 
sobre o problema do crescente défi-
cit previdenciário. A alternativa que 
temos, por nada fazer, passa pela 
pressão de aumentos constantes de 
impostos, podendo chegar a 10 pon-
tos de porcentagem de carga tributá-
ria adicional até 2060. 

Ainda, não podemos perder de 
vista a avaliação dos programas de 
governo, pois é importante substi-
tuirmos ações ineficientes por aque-
las que de fato trazem impactos po-
sitivos para a sociedade. Estamos 
trilhando um caminho nessa direção, 
começando pela revisão de cadastros 
e eliminação de desvios na seleção de 
beneficiários. Somente a revisão do 
auxílio-doença poderá nos render 
R$ 7 bilhões de economia em 12 me-
ses. Mas há muito mais por fazer.

Em suas declarações, a senhora tem 

enfatizado a importância de se con-

siderar a lei do teto de gastos não 

um fim em si, mas como forma de se 

aprimorar o debate sobre o tama-

nho e a eficiência do Estado. Em que 

medida considera que a construção 

desse debate esteja vingando?

Isso virá gradualmente. Acho que o 
fato de termos uma limitação explícita 
todo ano, inclusive na formulação do 
orçamento, vai gerar um efeito peda-
gógico. Dado que temos restrições e 
um crescimento acelerado de despesas 
obrigatórias, o limite de gastos vai le-
var a uma rediscussão sobre priorida-
des da sociedade. O Estado tem limites, 
os governos não podem tudo. Esses li-
mites estão mais realçados pelas regras 
do teto dos gastos, então será natural 
que ocorra essa discussão sobre as es-
colhas públicas. Em breve veremos de 
volta, com força, debates sobre uma 
reforma mais ampla do Estado. Enfim, 
todos queremos conviver com taxas 
de juros mais comportadas, inflação 
sob controle e crescimento capaz de 
gerar empregos e oportunidades. Para 
isso, precisamos fazer a nossa parte e 
aprendermos a conviver com um Esta-
do mais leve e mais efetivo.

Em julho, o Tesouro anunciou a in-

corporação do impacto fiscal do 

Fundo de Financiamento Estudan-

til (Fies) no resultado primário do 

governo central, incluindo-o dessa 

forma no teto de gastos. Qual im-

pacto espera com a medida?

O caso do Fies é emblemático para real-
çar a importância da avaliação de polí-
ticas públicas. São diversas dimensões. 
Primeiro, porque ele tem sido avaliado 
desde 2015 e essa avaliação nos levou à 
recente reformulação do programa. O 
Novo Fies, já anunciado, é muito mais 

Isso cumpre mais uma vez com o 
papel de dar transparência, ajudar na 
avaliação de políticas públicas e nas es-
colhas diante das restrições existentes 
no orçamento. Ou seja, um programa 
ocupa espaço de outros que poderiam 
existir e assim sucessivamente. Acho 
que essa é a importância desse proces-
so. O novo programa já foi construído 
de forma extremamente responsável 
do ponto de vista fiscal. O impacto 
primário virá apenas no período de 
constituição do novo fundo garanti-
dor, nos primeiros quatro anos. 

Nesse esforço de aprimorar o acom-

panhamento de despesas públicas, 

quais atividades do Tesouro estão 

na agenda de curto prazo?

Para aprimorar esse acompanha-
mento contamos com uma avalia-
ção técnica e independente feita pelo 
FMI, divulgada recentemente, sobre 
transparência fiscal. Com base nessa 
avaliação, estamos avançando tanto 
no aperfeiçoamento de estatísticas 
fiscais quanto na divulgação de no-
vos relatórios. Estamos trabalhando 
para organizar melhor as estatísticas 
que sejam úteis às análises que a so-
ciedade precisa ter sobre o uso dos re-
cursos públicos. Por exemplo, temos 
nos dedicado muito ao relatório que 
vai demonstrar o relacionamento do 
Tesouro com as empresas estatais, do 
Tesouro com o Banco Central, e tam-
bém a evolução ao longo do tempo 
de ativos e passivos da União. Além 
disso, estamos trabalhando no apri-
moramento das informações exigidas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
especialmente no anexo de metas e de 
riscos fiscais. Também já concluímos, 
conjuntamente com o Banco Central, 
uma nova proposta para balizar o re-
lacionamento entre Tesouro e Banco 

O reequilíbrio fiscal do 

Rio somente será 

obtido com redução do 

tamanho do estado e 

uma gestão muito 

focada na busca por 

mais eficiência 

O grande imbróglio de 

uma reforma tributária 

é como construir uma 

transição e fazer frente 

a tantos interesses 

distintos e seus grupos 

de pressão
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responsável do ponto de vista fiscal e 
muito mais adequado aos objetivos de 
se fazer formação superior com finan-
ciamento estudantil, que é algo meritó-
rio e existente no mundo inteiro. 

O reconhecimento das despesas do 
Fies diz respeito ao modelo anterior, ou 
ao “velho” Fies, que descontinuamos. 
Por se tratar de uma despesa financei-
ra, as perdas decorrentes da inadim-
plência não afetavam as estatísticas 
de primário do Tesouro (“acima da li-
nha”), mas afetavam as estatísticas do 
Banco Central (“abaixo da linha”). E 

aí, precisamos lembrar: a meta do pri-
mário é apurada conforme o resultado 
do Banco Central. Na medida em que 
esses fluxos financeiros – que serão de-
crescentes e se extinguirão nos próxi-
mos anos – demonstraram perdas por 
causa da inadimplência do programa, 
foi necessário fazer um ajuste meto-
dológico nas contas, e contabilizar os 
resultados do programa segundo as 
melhores práticas internacionais. 

tenso. De um lado, o anúncio de cor-

te de gastos, aumento de tributos 

sobre os combustíveis e anúncio do 

programa de demissão voluntária 

para o funcionalismo público. De 

outro, a preocupação de risco de 

paralisação da máquina pública de-

vido ao contingenciamento extra e 

a discussão sobre a possibilidade de 

se revisar a meta fiscal de 2017. Qual 

sua avaliação desse momento?

A conclusão da reavaliação bimestral 
que aconteceu na semana do dia 20 
(quando se anunciou o corte de des-
pesas e aumento da alíquota do PIS/
Cofins) reforça muito nosso compro-
misso com o cumprimento da meta de 
superávit primário do ano. Cumpri-
mos aqui um papel, sempre repito, de 
demonstrarmos com a maior fidedig-
nidade possível a evolução das receitas 
e das despesas que nos levam ao cum-
primento dessa meta. Isso ficou bem 
demonstrado, e não podemos também 
perder de vista que temos o cumpri-
mento das metas como um passo que 
nos leva a uma consolidação fiscal no 
longo prazo, nos próximos dez anos 
pelo menos. Isso significa que as me-
tas de curto prazo, anuais, sinalizam 
em qual velocidade, com qual condi-
ção faremos essa convergência, que 
nos leve de volta à obtenção de supe-
rávits primários. Para que voltemos a 
estabilizar a dívida bruta em relação 
ao PIB e posteriormente promover 
seu declínio mais à frente, precisamos 
de um ajuste, gradual, da ordem de 5 
pontos de porcentagem do PIB. Além 
do ajuste primário, podemos ganhar 
velocidade nessa consolidação fiscal 
com medidas adicionais que temos 
implementado: as privatizações, con-
cessões e vendas de ativos; a redução 
dos subsídios creditícios e financeiros, 
e o retorno de uma agenda voltada 

à melhoria do ambiente de negócios. 
Além disso, temos nos dedicado à 
discussão e convencimento da neces-
sidade da Reforma da Previdência 
para impedir que os gastos públicos 
cresçam aceleradamente. No curto 
prazo, como já mencionei, o aperto é 
grande, mas absolutamente necessá-
rio. Faremos remanejamento de recur-
sos para assegurar o funcionamento 
mínimo dos ministérios e contamos 
com o compromisso dos gestores na 
priorização dos serviços que atendem 
à população.

A avaliação do Tesouro é de que po-

demos cumprir a meta de 2017 sem 

revisões? E, mesmo que não haja re-

visão da meta fiscal em 2017, como 

o atual contexto de incerteza quan-

to à qualidade e extensão do ajuste 

pode comprometer a credibilidade 

da outra meta, a do teto do gasto, 

para os próximos anos?

Nosso compromisso no Tesouro é com 
o cumprimento da meta do resultado 

primário. A cada dois meses fazemos 
a reavaliação das receitas e despesas 
e do resultado fiscal alcançado. Isso 
é uma determinação da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal que tem o papel 
de dar transparência, de trazer para a 
sociedade os elementos que precisam 
ser discutidos para o cumprimento das 
metas que foram fixadas. 

O teto dos gastos traz uma nova 
disciplina para o governo. Para 
cumpri-lo, precisaremos enfrentar a 
revisão dos gastos obrigatórios. A 
discussão da Reforma da Previdên-
cia, por exemplo, se tornou algo fun-
damental, pois representa economia 
próxima a R$ 20 bilhões até 2019. 
Temos um grande amadurecimento 
dessa discussão, com novos elemen-
tos. Não tenho dúvidas de que, no 
momento adequado, a tramitação 
retornará no Congresso Nacional, 
e aqui estaremos sempre dispostos 
a contribuir com essa discussão que, 
volto a falar, se tornou inevitável. A 
sociedade hoje conhece muito mais 
sobre o problema do crescente défi-
cit previdenciário. A alternativa que 
temos, por nada fazer, passa pela 
pressão de aumentos constantes de 
impostos, podendo chegar a 10 pon-
tos de porcentagem de carga tributá-
ria adicional até 2060. 

Ainda, não podemos perder de 
vista a avaliação dos programas de 
governo, pois é importante substi-
tuirmos ações ineficientes por aque-
las que de fato trazem impactos po-
sitivos para a sociedade. Estamos 
trilhando um caminho nessa direção, 
começando pela revisão de cadastros 
e eliminação de desvios na seleção de 
beneficiários. Somente a revisão do 
auxílio-doença poderá nos render 
R$ 7 bilhões de economia em 12 me-
ses. Mas há muito mais por fazer.

Em suas declarações, a senhora tem 

enfatizado a importância de se con-

siderar a lei do teto de gastos não 

um fim em si, mas como forma de se 

aprimorar o debate sobre o tama-

nho e a eficiência do Estado. Em que 

medida considera que a construção 

desse debate esteja vingando?

Isso virá gradualmente. Acho que o 
fato de termos uma limitação explícita 
todo ano, inclusive na formulação do 
orçamento, vai gerar um efeito peda-
gógico. Dado que temos restrições e 
um crescimento acelerado de despesas 
obrigatórias, o limite de gastos vai le-
var a uma rediscussão sobre priorida-
des da sociedade. O Estado tem limites, 
os governos não podem tudo. Esses li-
mites estão mais realçados pelas regras 
do teto dos gastos, então será natural 
que ocorra essa discussão sobre as es-
colhas públicas. Em breve veremos de 
volta, com força, debates sobre uma 
reforma mais ampla do Estado. Enfim, 
todos queremos conviver com taxas 
de juros mais comportadas, inflação 
sob controle e crescimento capaz de 
gerar empregos e oportunidades. Para 
isso, precisamos fazer a nossa parte e 
aprendermos a conviver com um Esta-
do mais leve e mais efetivo.

Em julho, o Tesouro anunciou a in-

corporação do impacto fiscal do 

Fundo de Financiamento Estudan-

til (Fies) no resultado primário do 

governo central, incluindo-o dessa 

forma no teto de gastos. Qual im-

pacto espera com a medida?

O caso do Fies é emblemático para real-
çar a importância da avaliação de polí-
ticas públicas. São diversas dimensões. 
Primeiro, porque ele tem sido avaliado 
desde 2015 e essa avaliação nos levou à 
recente reformulação do programa. O 
Novo Fies, já anunciado, é muito mais 

Isso cumpre mais uma vez com o 
papel de dar transparência, ajudar na 
avaliação de políticas públicas e nas es-
colhas diante das restrições existentes 
no orçamento. Ou seja, um programa 
ocupa espaço de outros que poderiam 
existir e assim sucessivamente. Acho 
que essa é a importância desse proces-
so. O novo programa já foi construído 
de forma extremamente responsável 
do ponto de vista fiscal. O impacto 
primário virá apenas no período de 
constituição do novo fundo garanti-
dor, nos primeiros quatro anos. 

Nesse esforço de aprimorar o acom-

panhamento de despesas públicas, 

quais atividades do Tesouro estão 

na agenda de curto prazo?

Para aprimorar esse acompanha-
mento contamos com uma avalia-
ção técnica e independente feita pelo 
FMI, divulgada recentemente, sobre 
transparência fiscal. Com base nessa 
avaliação, estamos avançando tanto 
no aperfeiçoamento de estatísticas 
fiscais quanto na divulgação de no-
vos relatórios. Estamos trabalhando 
para organizar melhor as estatísticas 
que sejam úteis às análises que a so-
ciedade precisa ter sobre o uso dos re-
cursos públicos. Por exemplo, temos 
nos dedicado muito ao relatório que 
vai demonstrar o relacionamento do 
Tesouro com as empresas estatais, do 
Tesouro com o Banco Central, e tam-
bém a evolução ao longo do tempo 
de ativos e passivos da União. Além 
disso, estamos trabalhando no apri-
moramento das informações exigidas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
especialmente no anexo de metas e de 
riscos fiscais. Também já concluímos, 
conjuntamente com o Banco Central, 
uma nova proposta para balizar o re-
lacionamento entre Tesouro e Banco 

O reequilíbrio fiscal do 

Rio somente será 

obtido com redução do 

tamanho do estado e 

uma gestão muito 

focada na busca por 

mais eficiência 

O grande imbróglio de 

uma reforma tributária 

é como construir uma 

transição e fazer frente 

a tantos interesses 

distintos e seus grupos 

de pressão
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Central, que era um dos temas pre-
sente nessa avaliação do FMI. Essa 
proposta será oferecida como subsí-
dio às discussões que já ocorrem no 
Senado Federal sobre essa matéria. 

Seu posicionamento no debate sobre 

o regime de recuperação fiscal dos 

estados foi considerado por alguns 

atores como duro. Qual sua avaliação 

sobre esse processo de negociação e 

qual, na sua opinião, é o próximo pas-

so para se conquistar um arranjo que 

promova sustentabilidade fiscal de 

longo prazo para esses entes? 

Em primeiro lugar, o Tesouro tem 
total alinhamento com a sociedade 
desses estados que estão passando por 
dificuldades graves nas contas públi-
cas – digo o Rio de Janeiro e o Rio 
Grande do Sul, que até o momento 
foram os que demonstraram interesse 
de entrar no Regime de Recuperação 
Fiscal. Mas esse alinhamento se traduz 
da seguinte forma: precisamos colocar 
de pé um plano de recuperação fiscal 
que de fato seja crível, que recupere a 
condição de equilíbrio e autonomia 
desses estados ao longo do tempo. E 
não abrimos mão disso. A lei estabele-
ce prazos, exigências, vedações e prer-
rogativas. O regime foi prescrito para 
três anos, prorrogável por mais três, e 
o nosso objetivo aqui é que possamos 
entregar, inicialmente para a população 
do Rio de Janeiro, um plano no qual 
a sociedade possa acreditar, ajudar a 
implementar, cobrar... O caso do Rio 
é muito grave: o estado precisa cobrir 
um déficit de caixa superior a R$ 20 
bilhões para este ano. Já a suspensão 
temporária das dívidas alcança apenas 
um terço desse valor. Ou seja, a neces-
sidade de financiamento do estado, 
que deverá ser coberta pela associação 
de ajuste fiscal e desenvolvimento de 

fontes alternativas de financiamen-
to, será no mínimo de R$ 15 bilhões 
para este ano. Para os anos seguintes, 
a necessidade de financiamento deverá 
ser de no mínimo R$ 8 bilhões. Esse, 
por exemplo, é o valor aproximado 
do déficit corrente da RioPrevidência 
que precisa ser coberto todo ano pelo 
Tesouro estadual. O reequilíbrio fiscal 
do Rio somente será obtido mediante 
uma redução do tamanho do estado 
e uma gestão muito focada na busca 
por mais eficiência. O próximo passo, 
aliás, para equacionarmos a situação 

fiscal do Rio e dos demais estados é a 
aprovação da reforma da Previdência 
para os regimes próprios. 

No atual contexto, de que forma 

se deve endereçar uma reforma 

tributária? 

O que entendemos da reforma tribu-
tária parte de um pressuposto que a 
reforma precisa ser neutra em termos 
da carga tributária. Essa discussão 
passa pela construção de uma tribu-

tação mais simples e mais justa, que 
seja capaz de coletar impostos da so-
ciedade de modo mais eficiente, com 
estabilidade de regras, gerando o mí-
nimo possível de litígios e contesta-
ções, a um baixo custo de conformi-
dade. Acho que esse é o desenho mais 
geral de uma reforma nessa área. Para 
isso, precisamos impedir as exceções 
às regras e as renegociações de débi-
tos (os chamados “Refis”). Em linhas 
gerais, precisamos ampliar a base tri-
butável de impostos diretos e substi-
tuir os impostos indiretos existentes 
preferencialmente por apenas um, 
um IVA federativo. Nesse conjunto, 
não pode faltar uma revisão ampla de 
renúncias tributárias e benefícios fis-
cais. Mas o grande imbróglio de uma 
reforma tributária é como construir 
uma transição e, é claro, como fazer 
frente a tantos interesses distintos e 
seus respectivos grupos de pressão. 

De todas as lições aprendidas, o que 

seria necessário alterar na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) para 

evitar a deterioração das contas fis-

cais como ocorreu?   

A LRF precisa ser revitalizada. Não 
necessariamente com alterações no 
texto; alterações podem vir, se houver 
um amplo entendimento sobre o que 
mudar. Mas, antes disso, ela precisa ser 
revitalizada no compromisso dos ges-
tores e dos órgãos de controle quanto 
ao seu cumprimento. É muito mais 
uma questão de cultura e compro-
misso do que a letra da lei. Quando, 
recentemente, quiseram desrespeitar a 
lei, houve uma concertação de diver-
sos atores para isso, judicializando, 
desviando a interpretação, ou simples-
mente negligenciando seus dispositi-
vos. Recentemente, o Tesouro apro-
vou medidas relacionadas à LRF que 

A LRF precisa ser 

revitalizada quanto ao 

seu cumprimento. 

É muito mais uma 

questão de cultura e 

compromisso do que a 

letra da lei

permitem harmonizar a contabilidade 
entre as três esferas da Federação. E 
estamos fazendo um trabalho técnico 
em parceria com os Tribunais de Con-
tas estaduais para desenvolvermos 
uma matriz de saldos contábeis para 
os entes subnacionais. O importante é 
realizarmos uma discussão ampla so-
bre como harmonizar a contabilidade, 
as estatísticas que são referenciadas na 
LRF, a fim de permitir a comparabili-
dade entre entes e uma efetiva preven-
ção de crises fiscais. Considero que a 
LRF é um instrumento basilar para o 
bom funcionamento das nossas insti-
tuições democráticas, para a estabili-
dade monetária e para o crescimento 
sustentado. Se a sociedade brasileira 
adotar como uma exigência a respon-
sabilidade fiscal dos governos, a LRF 
será imbatível. 

É possível, no futuro, determinar uma 

regra para o superávit estrutural?  

Vejo como possível. Inclusive, a Se-
cretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda já divulga 
uma apuração do resultado estrutu-
ral. Mas, ainda mais importante que 
isso, temos trabalhado para construir 
gradualmente um planejamento fis-
cal baseado em cenários de médio e 
longo prazos. Isso ajudaria a colocar 
uma luz sobre o caminho que temos 
que percorrer na consolidação das 
contas públicas brasileiras. Trata-
se de um importante mecanismo de 
gestão das restrições orçamentárias. 

Na entrevista da edição de julho, 

Silvia Matos, coordenadora técni-

ca do Boletim Macro IBRE, da FGV, 

revelou sua frustação ao ver o país 

enfrentar esse período recessivo 

iniciado em 2014, com desordem 

nas contas públicas, depois de tan-

tos avanços conquistados. Com-

partilha desse sentimento?

A causa central da atual crise – a mais 
intensa da nossa história – foi o rápi-
do desequilíbrio das contas públicas, 
além do excesso de intervencionismo 
em alguns setores estratégicos e do 
abandono das reformas estruturais. 
Perdemos R$ 300 bilhões no resulta-
do primário do governo central entre 
2011 e 2016, 1/4 dos quais explicado 
por frustração de receitas e 3/4 expli-
cados por aumento de despesas. De-
pois de dois anos de intensos cortes 

em despesas discricionárias, esse es-
paço (de redução das discricionárias) 
praticamente se esgotou. Batemos no 
muro. Não será possível mais adiar-
mos a revisão de despesas obrigató-
rias, começando pela Reforma da 
Previdência, mas também enfrentan-
do com seriedade o debate com as 
corporações no serviço público e com 
os grupos que se organizam em torno 
de benefícios fiscais e subsídios.

De fato, quando se observam os 
ajustes fiscais que tivemos no passa-
do, há uma diferença do que estamos 
conseguindo fazer hoje. Hoje temos 
carga tributária e nível de endivida-
mento já muito elevados comparati-
vamente a países no mesmo estágio 
de desenvolvimento, e temos gastos 
obrigatórios crescentes e fortemente 
indexados. Isso nos leva a um am-
biente muito mais restritivo. Então, o 
retorno às reformas é o que permiti-
rá mais crescimento no longo prazo. 
Isso é fundamental para que também 
consigamos recuperar milhões de 
empregos que foram perdidos com o 
abandono da responsabilidade fiscal 
e a consequente perda da confiança. 

Desde meados de 2016, houve a 
mudança na direção da política eco-
nômica, que já resultou em recupera-
ção da confiança, queda do risco país 
e dos prêmios de risco cobrados sobre 
os títulos do Tesouro; temos impor-
tante desinflação e queda de juros. A 
economia saiu da recessão e enseja a 
recuperação. Mas, para alcançarmos 
todo o potencial de crescimento, não 
existem atalhos, o caminho é um só: 
prosseguir com as reformas fiscais até 
alcançarmos novamente os superávits 
primários e a redução da dívida bruta 
para algo inferior a 50% do PIB; reali-
zar as reformas microeconômicas, es-
pecialmente aquelas capazes de reduzir 
contenciosos nas áreas trabalhista, tri-
butária e no mercado de crédito. Pre-
cisamos recuperar a atratividade dos 
investimentos privados, especialmente 
em infraestrutura; e fazer uma refor-
ma do Estado, para que tenhamos, de 
um lado, um Estado mais leve e, de 
outro, educação, saúde e segurança 
e demais políticas públicas realmente 
efetivas para o desenvolvimento social 
e produtivo das próximas gerações.  

Depois de dois anos 

de intensos cortes em 

despesas discricionárias, 

esse espaço se esgotou. 

Não podemos adiar 

a revisão de despesas 

obrigatórias
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Central, que era um dos temas pre-
sente nessa avaliação do FMI. Essa 
proposta será oferecida como subsí-
dio às discussões que já ocorrem no 
Senado Federal sobre essa matéria. 

Seu posicionamento no debate sobre 

o regime de recuperação fiscal dos 

estados foi considerado por alguns 

atores como duro. Qual sua avaliação 

sobre esse processo de negociação e 

qual, na sua opinião, é o próximo pas-

so para se conquistar um arranjo que 

promova sustentabilidade fiscal de 

longo prazo para esses entes? 

Em primeiro lugar, o Tesouro tem 
total alinhamento com a sociedade 
desses estados que estão passando por 
dificuldades graves nas contas públi-
cas – digo o Rio de Janeiro e o Rio 
Grande do Sul, que até o momento 
foram os que demonstraram interesse 
de entrar no Regime de Recuperação 
Fiscal. Mas esse alinhamento se traduz 
da seguinte forma: precisamos colocar 
de pé um plano de recuperação fiscal 
que de fato seja crível, que recupere a 
condição de equilíbrio e autonomia 
desses estados ao longo do tempo. E 
não abrimos mão disso. A lei estabele-
ce prazos, exigências, vedações e prer-
rogativas. O regime foi prescrito para 
três anos, prorrogável por mais três, e 
o nosso objetivo aqui é que possamos 
entregar, inicialmente para a população 
do Rio de Janeiro, um plano no qual 
a sociedade possa acreditar, ajudar a 
implementar, cobrar... O caso do Rio 
é muito grave: o estado precisa cobrir 
um déficit de caixa superior a R$ 20 
bilhões para este ano. Já a suspensão 
temporária das dívidas alcança apenas 
um terço desse valor. Ou seja, a neces-
sidade de financiamento do estado, 
que deverá ser coberta pela associação 
de ajuste fiscal e desenvolvimento de 

fontes alternativas de financiamen-
to, será no mínimo de R$ 15 bilhões 
para este ano. Para os anos seguintes, 
a necessidade de financiamento deverá 
ser de no mínimo R$ 8 bilhões. Esse, 
por exemplo, é o valor aproximado 
do déficit corrente da RioPrevidência 
que precisa ser coberto todo ano pelo 
Tesouro estadual. O reequilíbrio fiscal 
do Rio somente será obtido mediante 
uma redução do tamanho do estado 
e uma gestão muito focada na busca 
por mais eficiência. O próximo passo, 
aliás, para equacionarmos a situação 

fiscal do Rio e dos demais estados é a 
aprovação da reforma da Previdência 
para os regimes próprios. 

No atual contexto, de que forma 

se deve endereçar uma reforma 

tributária? 

O que entendemos da reforma tribu-
tária parte de um pressuposto que a 
reforma precisa ser neutra em termos 
da carga tributária. Essa discussão 
passa pela construção de uma tribu-

tação mais simples e mais justa, que 
seja capaz de coletar impostos da so-
ciedade de modo mais eficiente, com 
estabilidade de regras, gerando o mí-
nimo possível de litígios e contesta-
ções, a um baixo custo de conformi-
dade. Acho que esse é o desenho mais 
geral de uma reforma nessa área. Para 
isso, precisamos impedir as exceções 
às regras e as renegociações de débi-
tos (os chamados “Refis”). Em linhas 
gerais, precisamos ampliar a base tri-
butável de impostos diretos e substi-
tuir os impostos indiretos existentes 
preferencialmente por apenas um, 
um IVA federativo. Nesse conjunto, 
não pode faltar uma revisão ampla de 
renúncias tributárias e benefícios fis-
cais. Mas o grande imbróglio de uma 
reforma tributária é como construir 
uma transição e, é claro, como fazer 
frente a tantos interesses distintos e 
seus respectivos grupos de pressão. 

De todas as lições aprendidas, o que 

seria necessário alterar na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) para 

evitar a deterioração das contas fis-

cais como ocorreu?   

A LRF precisa ser revitalizada. Não 
necessariamente com alterações no 
texto; alterações podem vir, se houver 
um amplo entendimento sobre o que 
mudar. Mas, antes disso, ela precisa ser 
revitalizada no compromisso dos ges-
tores e dos órgãos de controle quanto 
ao seu cumprimento. É muito mais 
uma questão de cultura e compro-
misso do que a letra da lei. Quando, 
recentemente, quiseram desrespeitar a 
lei, houve uma concertação de diver-
sos atores para isso, judicializando, 
desviando a interpretação, ou simples-
mente negligenciando seus dispositi-
vos. Recentemente, o Tesouro apro-
vou medidas relacionadas à LRF que 

A LRF precisa ser 

revitalizada quanto ao 

seu cumprimento. 

É muito mais uma 

questão de cultura e 

compromisso do que a 

letra da lei

permitem harmonizar a contabilidade 
entre as três esferas da Federação. E 
estamos fazendo um trabalho técnico 
em parceria com os Tribunais de Con-
tas estaduais para desenvolvermos 
uma matriz de saldos contábeis para 
os entes subnacionais. O importante é 
realizarmos uma discussão ampla so-
bre como harmonizar a contabilidade, 
as estatísticas que são referenciadas na 
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bom funcionamento das nossas insti-
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adotar como uma exigência a respon-
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Na entrevista da edição de julho, 

Silvia Matos, coordenadora técni-

ca do Boletim Macro IBRE, da FGV, 
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nas contas públicas, depois de tan-

tos avanços conquistados. Com-
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A causa central da atual crise – a mais 
intensa da nossa história – foi o rápi-
do desequilíbrio das contas públicas, 
além do excesso de intervencionismo 
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Perdemos R$ 300 bilhões no resulta-
do primário do governo central entre 
2011 e 2016, 1/4 dos quais explicado 
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cados por aumento de despesas. De-
pois de dois anos de intensos cortes 

em despesas discricionárias, esse es-
paço (de redução das discricionárias) 
praticamente se esgotou. Batemos no 
muro. Não será possível mais adiar-
mos a revisão de despesas obrigató-
rias, começando pela Reforma da 
Previdência, mas também enfrentan-
do com seriedade o debate com as 
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os grupos que se organizam em torno 
de benefícios fiscais e subsídios.
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retorno às reformas é o que permiti-
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pecialmente aquelas capazes de reduzir 
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butária e no mercado de crédito. Pre-
cisamos recuperar a atratividade dos 
investimentos privados, especialmente 
em infraestrutura; e fazer uma refor-
ma do Estado, para que tenhamos, de 
um lado, um Estado mais leve e, de 
outro, educação, saúde e segurança 
e demais políticas públicas realmente 
efetivas para o desenvolvimento social 
e produtivo das próximas gerações.  

Depois de dois anos 

de intensos cortes em 
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esse espaço se esgotou. 

Não podemos adiar 

a revisão de despesas 

obrigatórias
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No mês de julho de 2017 ocorreram 
quatro fatos que foram manchete nos 
principais jornais brasileiros: i) no 
dia 11, o Senado Federal aprovou a 
Reforma Trabalhista; ii) no dia 12, o 
ex-presidente Lula foi condenado a 9 
anos e 6 meses de prisão pelos crimes 
de corrupção e lavagem de dinhei-
ro pelo juiz federal Sergio Moro, da 
13a Vara Federal de Curitiba; iii) no 
dia 13, o governo derrubou o rela-
tório do deputado Sergio Zveiter, do 
PMDB, na Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara de Deputados, 
que recomendava a aceitação da de-
núncia no Supremo Tribunal Federal, 
da Procuradoria-Geral da República 
contra o presidente Temer; iv) no dia 
20, o governo aumentou as alíquotas 
do PIS/Cofins para gasolina, óleo die-
sel e etanol.

Ler o material publicado na im-
prensa sobre estes tópicos me fez 
lembrar uma leitura obrigatória dos 
meus tempos de estudante universitá-
rio, o Febeapá, o Festival de Besteira 
que Assola o País, de autoria de Sér-
gio Porto, que publicava com o pseu-
dônimo de Stanislaw Ponte Preta.

A primeira característica deste Fe-
beapá é a intolerância de quem se acha 
dono da verdade. Quatro senadoras, 

pelos capitalistas. Esta teoria foi re-
jeitada pela evidência empírica e pelo 
experimento do socialismo real. 

A Reforma Trabalhista tem que 
ser avaliada pelo diagnóstico do 
mercado de trabalho e pelo bem-
estar do trabalhador. No mercado 
de trabalho brasileiro, quase metade 
dos trabalhadores está no setor in-
formal, sem carteira assinada e, por-
tanto, sem os direitos da legislação. 
Outro fato importante é a quanti-
dade de processos na justiça traba-
lhista. A Reforma Trabalhista certa-
mente não é a melhor reforma, mas 
ela aprimora as regras do jogo no 
mercado de trabalho. Quatro pon-
tos merecem destaque. Os acordos 
coletivos terão força de lei, e a Jus-
tiça do Trabalho não pode se opor 
a tais acordos. Os trabalhadores e 
os empresários têm a possibilidade 
de assinar novos tipos de contrato, 
como os contratos de tempo parcial 
e de trabalho intermitente. Foram 
criados mecanismos para que se re-
duza o número de processos na Jus-
tiça do Trabalho. O imposto sindical 
deixou de ser obrigatório, criando 
um grande incentivo para que os 
sindicatos se tornem verdadeiros re-
presentantes dos trabalhadores.

Caubói, Samurai e Macunaíma

Fernando de Holanda Barbosa

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

No caso da condenação do ex-pre-
sidente Lula, o PT e seus aliados ale-
gam que a condenação não se susten-
tou em provas, mas sim na tentativa 
da Justiça Federal, em conluio com 
vários setores da sociedade brasilei-
ra, de tirar Lula do jogo político. A 
teoria da conspiração é outro ingre-
diente do Febeapá. Um analista até se 
recusou a escrever o nome do Sergio 
Moro, mostrando de forma explícita 
seu grau de fanatismo e de culto de 
personalidade. Afinal de contas, Lula 
é culpado ou inocente? Cada um de 
nós pode ter lido a sentença do juiz, 
mas cabe à Justiça a decisão final.

O presidente Temer usou todo 
arsenal da política com p minúsculo 
para obter os votos necessários da 
Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara de Deputados. Trocou 
membros da comissão, liberou ver-
bas dos parlamentares mostrando 
um fato bastante conhecido de que o 

primeiro objetivo do político é man-
ter-se no poder. Aliás, a Operação 
Lava Jato tinha o mesmo objetivo, 
isto é, manter o PT no poder, custasse 
o que custasse. O empresário da JBS 
tornou-se um “bandido confesso” 
depois de sua convivência, por longo 
tempo, com um bom número de polí-
ticos brasileiros. Ele escreveu um arti-
go na Folha de São Paulo (23/7/2017, 
p. A3), e finalizou o artigo entregan-
do ao tempo a missão de revelar a 
razão. Novamente, o Febeapá ataca 
escamoteando os fatos e a verdade.

Qualquer economista que analise a 
crise fiscal brasileira sabe que é impos-
sível resolvê-la sem aumento da carga 
tributária. Uma consolidação fiscal de 
cerca de 4% do PIB não se faz ape-
nas com corte dos gastos. O governo 
aumentou as alíquotas do PIS/Cofins 
para resolver a meta do déficit primá-
rio deste ano. Um aumento pequeno 
quando comparado com os aumentos 

de outros impostos que terão de ser fei-
tos no futuro próximo. No dia seguin-
te das novas alíquotas a Fiesp publicou 
anúncio de uma página nos principais 
jornais (ver, por exemplo, O Estado de 
São Paulo, 21/7/2017, p. A9) afirman-
do “Somos contra o aumento de im-
postos porque acreditamos que isso é 
prejudicial para o conjunto da socieda-
de”. Será? É melhor que a dívida pú-
blica cresça em bola de neve como está 
acontecendo agora? Numa crise de 
dívida pública o que acontece com o 
emprego e com a renda da sociedade? 
Neste caso, o Febeapá prefere a ideolo-
gia sem analisar as consequências para 
o bem-estar da população.

E o título deste artigo? O caubói 
representa o americano que sempre 
mata o bandido. O samurai repre-
senta o japonês, com seus valores 
baseados na ética e na moral. Ma-
cunaíma representa o brasileiro, o 
herói sem caráter.      

do PT, PSB e do PCdoB, resolveram 
assumir a mesa diretora do Senado 
para protestar contra a Reforma Tra-
balhista. Outro analista afirmou que 
se a Fiesp apoia a reforma ela é con-
tra os trabalhadores. A métrica deste 
analista é a teoria marxista, que divide 
o mundo em duas classes, capitalistas 
e trabalhadores, que são explorados 

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

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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coletivos terão força de lei, e a Jus-
tiça do Trabalho não pode se opor 
a tais acordos. Os trabalhadores e 
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de assinar novos tipos de contrato, 
como os contratos de tempo parcial 
e de trabalho intermitente. Foram 
criados mecanismos para que se re-
duza o número de processos na Jus-
tiça do Trabalho. O imposto sindical 
deixou de ser obrigatório, criando 
um grande incentivo para que os 
sindicatos se tornem verdadeiros re-
presentantes dos trabalhadores.
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tou em provas, mas sim na tentativa 
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A decisão de investir em produção, 
seja construindo uma refinaria ou 
um porto, é um salto no escuro e, 
por mais contas que se faça, é essen-
cial a presença de confiança. 

Essa é uma lição básica pregada 
por John Maynard Keynes, há qua-
se um século, e continua mais atual 
do que nunca. De forma simples e 
divertida, ela assim foi muito bem 
sintetizada por Delfim Netto em 
um debate recente:1 “Todo o nosso 
sistema está apoiado na confian-
ça... O espírito animal é nada mais 
do que como se engana os outros... 
Como se ‘engana’ um banqueiro a 
financiar uma inovação.... Como 
um sujeito que não sabe nada sobre 
o futuro, toma uma iniciativa de 
fazer um investimento... Ninguém 
faz cálculos disso... Se perguntar, 
por exemplo, a José Ermínio de 
Moraes se ele construiu a Voto-
rantim pedindo conselho de algum 
economista, ele dirá que ‘claro, 
pedi uma tese sobre isso e calcula-
mos a Taxa de Retorno’. Mas ele já 
estava decidido, a tese não era para 
ele, era para o banqueiro que o iria 
financiar... A economia flutua mes-
mo, é uma característica que está 
dentro dela...”.

Com a economia brasileira mer-
gulhada na pior recessão de sua 
história e, ainda mais grave, sem a 
menor ideia de como se retomará o 
crescimento de forma sustentada e 
acelerada, não há como deixar de 
voltar a Keynes. Ele teorizou como 
nenhum outro economista, não 
apenas sobre retrações inevitáveis, 
temporárias e cíclicas, mas também 
sobre a grande depressão, quando 
convenções são perdidas e a falta de 
confiança leva à paralisia máxima. 
Nesses momentos, diante da incer-
teza, corre-se para transformar tudo 
que se tem em dinheiro em mãos, 
seja para não perder capital, seja 
para poder mover-se mais rápido de 
um lugar para outro. 

Esta preferência (pela liquidez) 
obviamente não mais é feita acu-
mulando notas ou moedas no col-
chão. Isso, agora, faz-se empres-
tando para o governo. Isto porque 
é ele o porto mais seguro em qual-
quer economia para você ancorar 
o seu barco de capital. No Brasil, 
há ainda a vantagem – sem igual 
no mundo – de render os maiores 
juros reais ao se aplicar no prazo 
mais curto possível (até de um para 
outro). Virou uma corrida em que 

Espírito animal ou alma penada?

se junta a fome com a vontade de 
comer. A dívida pública, que aqui 
já era alta, não para de crescer. Não 
só porque o governo gasta mais 
do que arrecada e, logo, precisa 
se endividar, mas também porque 
todos querem emprestar a ele. Por 
mais dúvidas que uma dívida alta 
desperte, é ainda maior a incerteza 
em investir em um negócio produ-
tivo, a fim de preservar capital e 
ter algum retorno. Emprestar para 
empresas e bancos é também coisa 
incerta. Na dúvida, corre-se para o 
governo, mesmo de forma indireta 
e por decisão do intermediário. Por 
decisão destes, o grosso das apli-
cações da caderneta de poupança, 
de planos de previdência e seguros 
está cada vez mais concentrado em 
títulos do governo, diretamente 
ou através do Banco Central (este 
com a vantagem de comprar e ven-
der todos os dias). 

Não é necessário muito estudo 
para saber que a economia não sairá 
da crise enquanto o dinheiro perma-
necer aplicado em ativos financeiros 
e não for convertido em investimen-
tos em máquinas e obras, que levam 
à contratação de trabalhadores. A 
liquidez no Brasil, antes descrita, 
mostra-se como um termômetro de 
uma febre recessiva. Ela não passará 
enquanto o tamanho da dívida pú-
blica não cair de forma expressiva, 
principalmente aquela de prazo mui-
to curto. O problema, porém, é que 
esta segue subindo. A dívida bruta 
do governo geral (medida no con-
ceito internacional) fechou em maio 
último em 79,3% do PIB, sendo um 
saldo de 25 pontos formado pela 
carteira de títulos do Banco Central 
(que é a mais usada para atender à 
preferência pela liquidez) e tendo 
esta crescido 6 pontos do PIB nos 
últimos dois anos (além de ter mais 

que dobrado antes da crise financei-
ra global de 2008/2009).

Se houvesse dúvida sobre a capa-
cidade de o governo servir tal dívida, 
restaria aplicar em que outro ativo? 
Não há opção privada disponível 
hoje no Brasil, seja porque é incipien-
te a dívida privada diante da governa-
mental (ao contrário da maioria das 
outras grandes economias), seja por-
que o intermediário financeiro priva-
do não quer captar mais por não ter 
opções de aplicação fora do governo. 
É o máximo da ironia que esteja so-
brando dinheiro e faltando opção de 
investimento.

Em tempos de tempestade é mais 
oportuno, ao contrário dos de calma-
ria, discutir como tomar a decisão de 
investir e, sobretudo, como financiar 
projetos. Quem dera se pudéssemos 
resolver isso com uma mera taxa de 
juros. É algo que vai muito além de 
cálculos e passa por instinto – o fa-

TLP e Selic (% ao ano)

Elaboração: Instituto Fiscal Independente - Senado Federal. Extraído de apresentação de Felipe Salto.
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A decisão de investir em produção, 
seja construindo uma refinaria ou 
um porto, é um salto no escuro e, 
por mais contas que se faça, é essen-
cial a presença de confiança. 

Essa é uma lição básica pregada 
por John Maynard Keynes, há qua-
se um século, e continua mais atual 
do que nunca. De forma simples e 
divertida, ela assim foi muito bem 
sintetizada por Delfim Netto em 
um debate recente:1 “Todo o nosso 
sistema está apoiado na confian-
ça... O espírito animal é nada mais 
do que como se engana os outros... 
Como se ‘engana’ um banqueiro a 
financiar uma inovação.... Como 
um sujeito que não sabe nada sobre 
o futuro, toma uma iniciativa de 
fazer um investimento... Ninguém 
faz cálculos disso... Se perguntar, 
por exemplo, a José Ermínio de 
Moraes se ele construiu a Voto-
rantim pedindo conselho de algum 
economista, ele dirá que ‘claro, 
pedi uma tese sobre isso e calcula-
mos a Taxa de Retorno’. Mas ele já 
estava decidido, a tese não era para 
ele, era para o banqueiro que o iria 
financiar... A economia flutua mes-
mo, é uma característica que está 
dentro dela...”.

Com a economia brasileira mer-
gulhada na pior recessão de sua 
história e, ainda mais grave, sem a 
menor ideia de como se retomará o 
crescimento de forma sustentada e 
acelerada, não há como deixar de 
voltar a Keynes. Ele teorizou como 
nenhum outro economista, não 
apenas sobre retrações inevitáveis, 
temporárias e cíclicas, mas também 
sobre a grande depressão, quando 
convenções são perdidas e a falta de 
confiança leva à paralisia máxima. 
Nesses momentos, diante da incer-
teza, corre-se para transformar tudo 
que se tem em dinheiro em mãos, 
seja para não perder capital, seja 
para poder mover-se mais rápido de 
um lugar para outro. 

Esta preferência (pela liquidez) 
obviamente não mais é feita acu-
mulando notas ou moedas no col-
chão. Isso, agora, faz-se empres-
tando para o governo. Isto porque 
é ele o porto mais seguro em qual-
quer economia para você ancorar 
o seu barco de capital. No Brasil, 
há ainda a vantagem – sem igual 
no mundo – de render os maiores 
juros reais ao se aplicar no prazo 
mais curto possível (até de um para 
outro). Virou uma corrida em que 

Espírito animal ou alma penada?

se junta a fome com a vontade de 
comer. A dívida pública, que aqui 
já era alta, não para de crescer. Não 
só porque o governo gasta mais 
do que arrecada e, logo, precisa 
se endividar, mas também porque 
todos querem emprestar a ele. Por 
mais dúvidas que uma dívida alta 
desperte, é ainda maior a incerteza 
em investir em um negócio produ-
tivo, a fim de preservar capital e 
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está cada vez mais concentrado em 
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à contratação de trabalhadores. A 
liquidez no Brasil, antes descrita, 
mostra-se como um termômetro de 
uma febre recessiva. Ela não passará 
enquanto o tamanho da dívida pú-
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que dobrado antes da crise financei-
ra global de 2008/2009).

Se houvesse dúvida sobre a capa-
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Em tempos de tempestade é mais 
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moso espírito animal. Aliás, mais 
uma expressão que não consta no li-
vro da Teoria Geral do Keynes.

Ele, em 1937, dizia que o jogo 
de roleta não é sujeito à incerteza, 
ao contrário da perspectiva de uma 
guerra na Europa, da taxa de juros 20 
anos após (como consequência desta 
guerra) ou mesmo da obsolescência 
de uma nova invenção. O jogo da 
roleta é estatisticamente mensurável 
(1/37 ou 1/38) e, portanto, é risco – 
ao contrário de invenções que ficam 

obsoletas rapidamente ou ocorrência 

de guerras e suas consequências nos 

juros. Todos estes são eventos de in-

certeza. Assim, Keynes assegura que 

“qualquer modelo econômico que se 

construa para explicar a acumulação 

de capital e crescimento econômico 

no mundo real deve ser firmemente 

baseado nas relações explícitas entre 

o futuro incerto e o ambiente econô-

mico do presente”.

Alguns de seus discípulos analisa-

ram como a incerteza afeta os agentes 

econômicos e, em relação aos empre-

sários, dizem que o tipo de produção 

e investimento escolhido por estes 

depende da visão e da confiança que 

têm do futuro, do seu desejo de se 

submeter à incerteza e dos acordos 

institucionais existentes para se pro-

tegerem quanto à incerteza.

Estas teorias e histórias são impor-

tantes diante da enorme dificuldade 

para se retomar o investimento no 

Brasil. Há um consenso de que o fio 

da meada deveria ser puxado pela in-

fraestrutura, já que nisso ainda somos 

carentes. O empreendedor em infra-

estrutura, no processo de tomada de 

decisão, leva em conta o custo do ca-

pital próprio, a taxa de risco intrín-

seca do empreendimento, o risco do 

país investido, regras estáveis e fontes 

de financiamento com prazos de pa-

gamento, de carência e de juros pre-

visíveis no longo prazo. Tais fatores 

indicam a possibilidade de retornar 

seu investimento, bem como ofertar 

tarifas de serviços competitivas.

Na viabilidade de projetos, os fa-

tores clássicos de análise são o seu 

fluxo de caixa descontado a valor 

presente, o valor presente líquido 

do projeto e a taxa interna de retor-

no. Todos estes são ponderados por 

uma taxa mínima de atratividade 

sob o ponto de vista do investidor 

que, para cálculo da mesma, leva em 

conta os riscos inerentes ao projeto. 

Tendo uma taxa de retorno acima da 

taxa de atratividade, investe no pro-

jeto. Caso contrário, não investe.

De maneira geral, os leilões de con-

cessões no Brasil são efetuados na for-

ma de menor tarifa ofertada. Ou seja, 

o órgão regulador fixa o preço teto a 

ser ofertado, ganhando aquele que 

oferecer menor tarifa. Na determina-

ção da tarifa teto, o regulador leva em 

conta uma taxa de atratividade, bem 
como os demais custos de implantação 
do empreendimento, estando aí inclu-
sos os custos de financiamento para a 
execução do projeto. Ou seja, é man-
datório que os reguladores levem em 
conta as taxas de juros de longo prazo 
disponíveis no mercado. Havendo mu-
dança nestas taxas, tal deverá ser con-
siderado pelo regulador. Caso contrá-
rio, os próximos leilões de concessão 
estarão, certamente, fadados ao fracas-
so por falta de investidores. Estes, cer-
tamente, irão procurar outros países 
com regras mais sólidas, cenários de 
risco mais baixos e, obviamente, taxas 
de juros para financiamentos de longo 
prazo mais estáveis.

É um luxo discutir taxa de longo 
prazo (ver comparação com taxa cur-
ta básica no gráfico) em uma econo-
mia em que falta demanda privada 
por projetos de investimentos e, mais 
ainda, falta oferta privada de crédito 
para dívidas de longo prazo. Como 
na lenda futebolística, resta saber se 
foi combinado com beques? Estes são 
os que decidem investir em plantas 
fabris, em projetos de infraestrutura. 
Por ora, o espírito destes no Brasil está 
mais para alma penada do que para o 
tão desejado espírito animal que se ar-
risca, avança, produz, emprega, paga 
imposto... Como nunca na história, e 
mais que no resto do mundo, está di-
fícil no país, quase impossível, desper-
tar esse bicho keynesiano irracional, 
que faça a extrema loucura de trocar 
o dinheiro, na mão, seguro e rentável, 
por maquinário, construções, investi-
mentos produtivos. 

1Ver mesa-redonda sobre o livro Keynes, crise e 
política fiscal no IFHC – disponível em: <http://
bit.ly/2h5Zimz>.   
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O (des)ajuste fiscal

Nelson Marconi

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

Os números recém-divulgados con-

tinuam mostrando uma piora das 

contas públicas. A arrecadação se es-

tabilizou em um patamar baixo, de-

pois de um longo período de queda, 

enquanto as despesas apresentam 

leve tendência de alta, e encontram-

se em patamar bem superior.

A definição do teto de gastos é 

insuficiente para frear a evolução 

das despesas. Não foram criados 

instrumentos para possibilitar o 

cumprimento do teto; o governo in-

verteu a ordem das reformas, sendo 

que a prioritária era a da Previdên-

cia; não estabeleceu publicamente 

prioridades de cortes e a coexistên-

cia do teto e da meta de superávit 

primário vai forçar a elevação dos 

impostos e, a médio prazo, levar à 

escassez de recursos para ativida-

des essenciais e, por fim, à mudan-

ça de ambas as metas.

O ajuste fiscal é, com certeza, ne-

cessário. Entendo inclusive que, de-

pendendo do seu formato, ele pode 

gerar crescimento. Mas não da for-

ma como vem sendo realizado. 

Quando a dívida pública se en-

contra em um patamar elevado, o 

crescimento das despesas do gover-

no contribui para o desaquecimen-

to do nível de atividade, pois pro-

voca uma elevação dos juros e fuga 

de capitais, com súbita desvalori-

zação da moeda. A própria política 

monetária perde sua capacidade de 

influir sobre o nível de atividade e 

os preços, e o comportamento da 

política fiscal passa a ser o deter-

minante do cenário, cenário que 

intitulamos de dominância fiscal. 

No caso brasileiro, a dívida pú-

blica é inferior à de muitos países, 

principalmente desenvolvidos, mas 

sua evolução vinha ocorrendo de 

forma muito acelerada. O ajuste 

fiscal era inevitável. 

Porém, o formato e a composi-

ção do ajuste fazem toda diferen-

ça para definir seus efeitos sobre 

o nível de atividade. O ajuste de 

má qualidade reduz despesas com 

investimentos (as mais suscetíveis 

aos cortes), mantém ou eleva des-

pesas com custeio e pessoal, pois 

não consegue frear as pressões po-

líticas, e termina elevando impos-

tos. Já o ajuste de boa qualidade, 

que pode resultar em crescimento 

xxxxxxxxx

Fonte: Tesouro Nacional, com cálculos do autor.

Gráfi co 1: Receitas e despesas primárias, excluídas as contas da Previdência do 
regime geral e dos servidores

econômico em médio prazo, deve 

implicar a redução da dívida pú-

blica, ou a desaceleração de sua 

evolução, de modo a facilitar a 

queda da taxa de juros e possibili-

tar a ampliação dos investimentos 

públicos através do maior controle 

das demais despesas primárias e da 

redução da despesa com encargos 

da dívida. Em outras palavras, o 

setor público deve gerar poupança 

própria para financiar seus investi-

mentos. A redução da taxa de juros 

associada ao estímulo à demanda 

oriundo da elevação das inversões 

públicas pode implicar a recupera-

ção do nível de atividade, supondo 

que outras variáveis como a taxa 

de câmbio também retornem ao 

seu patamar adequado (senão ocor-

reria um vazamento da demanda 

para o exterior através da elevação 

excessiva das importações), e a ar-

recadação do governo também se 

eleva. Essa combinação de medidas 

e efeitos pode tornar o ajuste fiscal 

uma realidade bem-sucedida. 

Infelizmente, estamos fazendo 

um ajuste de má qualidade, como 

podemos observar nos gráficos a 

seguir. O gráfico 1 mostra que a 

arrecadação caiu muito mais que a 

despesa nos últimos anos (excluídas 

as contas da Previdência). Portanto, 

melhorar a situação das contas pú-

blicas, nesse momento, certamente 

envolve um controle maior dos gas-

tos, mas também requer uma eleva-

ção da arrecadação, ainda mais que 

parcela considerável das despesas 

seja rígida e a Reforma da Previdên-

cia, adiada. E recuperar a arrecada-

ção depende do retorno do cresci-

mento econômico.

Em relação a este ponto, a equipe 

econômica optou por uma estraté-

gia equivocada que vai contribuir, 

cada vez mais, para o desajuste. 

Seus integrantes entendem que a re-

cuperação do nível de atividade de-

pende da confiança e da expectativa 

de reformas. Os dados demonstram 

que esse retorno do crescimento não 

vem se concretizando, e essa já era 

a situação mesmo antes dos últimos 
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Professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV/EESP)

Os números recém-divulgados con-

tinuam mostrando uma piora das 

contas públicas. A arrecadação se es-

tabilizou em um patamar baixo, de-

pois de um longo período de queda, 

enquanto as despesas apresentam 

leve tendência de alta, e encontram-

se em patamar bem superior.

A definição do teto de gastos é 

insuficiente para frear a evolução 

das despesas. Não foram criados 

instrumentos para possibilitar o 

cumprimento do teto; o governo in-

verteu a ordem das reformas, sendo 

que a prioritária era a da Previdên-

cia; não estabeleceu publicamente 

prioridades de cortes e a coexistên-

cia do teto e da meta de superávit 

primário vai forçar a elevação dos 

impostos e, a médio prazo, levar à 

escassez de recursos para ativida-

des essenciais e, por fim, à mudan-

ça de ambas as metas.

O ajuste fiscal é, com certeza, ne-

cessário. Entendo inclusive que, de-

pendendo do seu formato, ele pode 

gerar crescimento. Mas não da for-

ma como vem sendo realizado. 

Quando a dívida pública se en-

contra em um patamar elevado, o 

crescimento das despesas do gover-

no contribui para o desaquecimen-

to do nível de atividade, pois pro-

voca uma elevação dos juros e fuga 

de capitais, com súbita desvalori-

zação da moeda. A própria política 

monetária perde sua capacidade de 

influir sobre o nível de atividade e 

os preços, e o comportamento da 

política fiscal passa a ser o deter-

minante do cenário, cenário que 

intitulamos de dominância fiscal. 

No caso brasileiro, a dívida pú-

blica é inferior à de muitos países, 

principalmente desenvolvidos, mas 

sua evolução vinha ocorrendo de 

forma muito acelerada. O ajuste 

fiscal era inevitável. 

Porém, o formato e a composi-

ção do ajuste fazem toda diferen-

ça para definir seus efeitos sobre 

o nível de atividade. O ajuste de 

má qualidade reduz despesas com 

investimentos (as mais suscetíveis 

aos cortes), mantém ou eleva des-

pesas com custeio e pessoal, pois 

não consegue frear as pressões po-

líticas, e termina elevando impos-

tos. Já o ajuste de boa qualidade, 

que pode resultar em crescimento 

xxxxxxxxx

Fonte: Tesouro Nacional, com cálculos do autor.

Gráfi co 1: Receitas e despesas primárias, excluídas as contas da Previdência do 
regime geral e dos servidores

econômico em médio prazo, deve 

implicar a redução da dívida pú-

blica, ou a desaceleração de sua 

evolução, de modo a facilitar a 

queda da taxa de juros e possibili-

tar a ampliação dos investimentos 
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da dívida. Em outras palavras, o 
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própria para financiar seus investi-

mentos. A redução da taxa de juros 

associada ao estímulo à demanda 
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públicas pode implicar a recupera-
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que outras variáveis como a taxa 
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reria um vazamento da demanda 
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Infelizmente, estamos fazendo 

um ajuste de má qualidade, como 

podemos observar nos gráficos a 
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arrecadação caiu muito mais que a 

despesa nos últimos anos (excluídas 

as contas da Previdência). Portanto, 

melhorar a situação das contas pú-

blicas, nesse momento, certamente 

envolve um controle maior dos gas-

tos, mas também requer uma eleva-

ção da arrecadação, ainda mais que 

parcela considerável das despesas 
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ção depende do retorno do cresci-
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Seus integrantes entendem que a re-

cuperação do nível de atividade de-

pende da confiança e da expectativa 

de reformas. Os dados demonstram 

que esse retorno do crescimento não 

vem se concretizando, e essa já era 

a situação mesmo antes dos últimos 

Quando a dívida 
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setor) e com pessoal. O gráfico tam-

bém confirma uma afirmação ante-

rior: as despesas com investimentos 

registraram a maior queda entre 

as analisadas. Logo, a qualidade 

do ajuste, pelo lado das despesas, 

é ruim: elevaram-se os gastos com 

pessoal, através da concessão de ge-

nerosos reajustes a grupos já bem 

remunerados e extensivos a vários 

aposentados, e reduziu-se a despesa 

mais importante para viabilizar a 

retomada do crescimento. 

Por fim, como o governo colocou 

a carroça na frente dos bois, a Refor-

ma da Previdência, que deveria ter 

sido votada primeiramente, foi adia-

da e o déficit nesse setor é crescente. 

Fonte: xxxx

para a evolução das suas diversas 

despesas – preservar gastos sociais, 

cortar privilégios e aumentar o in-

vestimento público. Como podemos 

observar no gráfico 2, não é esse o 

caminho que o governo vem seguin-

do, infelizmente.

Neste gráfico estão apresentados 

os principais grupos de despesas 

primárias do governo. Nota-se que 

a maioria das despesas com cus-

teio mostra-se estável ou declinan-

te nos últimos meses, com exceção 

das despesas com saúde (que cres-

cem devido ao envelhecimento da 

população, à própria recessão que 

aumenta a demanda por serviços 

públicos e problemas de gestão no 

capítulos da crise política. Estamos 

estáveis no fundo do poço, com al-

gumas oscilações, há muito tempo. 

A retomada depende, na verdade, 

da recuperação da demanda. E esta, 

no atual cenário, está condicionada 

à elevação do investimento público 

(ou das concessões de obras), que 

o governo continua contraindo, o 

que impedirá a melhoria da arreca-

dação. Assim, a situação fiscal pio-

rará, o governo permanecerá redu-

zindo investimentos (o item menos 

rígido das despesas) e a arrecadação 

manterá a sua trajetória de queda 

(ou estabilidade em um patamar 

baixo). O governo precisa praticar 

uma combinação mais adequada 

Nota-se no gráfico 3 que também há 

uma queda sensível da arrecadação 

previdenciária, em função do quadro 

no mercado de trabalho e de uma 

provável postergação de recolhimen-

tos por parte de empresas endivida-

das, e a despesa cresce continuamen-

te, principalmente no regime urbano, 

enquanto em relação aos servidores 

inativos começa a também apresen-

tar sinais de expansão. Chama aten-

ção a disparidade entre despesas e 

receitas nos regimes rural e do setor 

público; enquanto o primeiro requer 

uma fonte de financiamento especí-

fica, pois reduzir seu alcance aumen-

taria a pobreza no país, o segundo 

reforça a desigualdade, e deveria ser 

elevada a contribuição dos próprios 

beneficiados. Do contrário, não há 

como reduzir o déficit do setor pú-

blico. Junta-se a esse quadro a eleva-

da despesa com encargos da dívida, 

que temos arcado há anos, devido à 

xxxxxxxx

prática de uma taxa de juros muito 

alta e ao desequilíbrio das próprias 

contas públicas e, como resultado, 

desde 1997 não há nenhum período 

(considerando o acumulado em 12 

meses) em que a poupança pública 

tenha sido positiva.

Como o governo colocou a 

carroça na frente dos bois, 

a Reforma da Previdência, 

que deveria ter sido votada 

primeiramente, foi 

adiada e o déficit nesse 

setor é crescente

O ajuste fiscal também deveria, 

em uma segunda etapa, implicar 

um reordenamento da estrutura 

tributária. Não estou defendendo 

um aumento da carga tributária, 

mas um sistema proporcionalmente 

mais equânime, que ajude a acele-

rar a distribuição da renda. Taxar 

proporcionalmente mais os mais ri-

cos, através de suas pessoas físicas, 

via lucros e dividendos distribuí-

dos e transmissão de heranças, por 

exemplo, são mecanismos muito 

utilizados em países cuja socieda-

de tenha uma preocupação maior

com o tema. 

Há muito a fazer. Como afirmei 

no início, o governo criou o teto, 

mas não os instrumentos, manteve 

a meta de superávit e atribui o re-

torno do crescimento ao resgate da 

confiança. Vai pagar um preço alto 

agora, ao elevar impostos ou futura-

mente alterar ambas as metas. 

Fonte: Tesouro Nacional, com cálculos do autor.

Gráfi co 2: Evolução das despesas primárias, excluídas as contas da Previdência do 
regime geral e dos servidores, segundo grandes grupos de gastos

Fonte: Tesouro Nacional, com cálculos do autor.

Gráfi co 3: Evolução das receitas e despesas previdenciárias do 
regime geral e dos servidores
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Fonte: Tesouro Nacional, com cálculos do autor.

Gráfi co 2: Evolução das despesas primárias, excluídas as contas da Previdência do 
regime geral e dos servidores, segundo grandes grupos de gastos

Fonte: Tesouro Nacional, com cálculos do autor.

Gráfi co 3: Evolução das receitas e despesas previdenciárias do 
regime geral e dos servidores
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tas Nacionais Trimestrais”. Os links para as 
referidas séries se encontram nas referências 
bibliográficas a seguir.

2As notas que explicam as variações metodo-
lógicas dos dados após 1990 podem ser ob-
tidas em FIBGE (2016), Notas 11, 12, 22. Para 
obter a “Série Corrigida” recuperamos a série 
antiga de G/Y, da forma como visualizada pe-
los pesquisadores no início da década de 90 
(série “Contas Consolidadas para a Nação: 90-
94”) e a comparamos, para os mesmos anos, 
com a série do Banco Mundial. Isto foi feito 
para os anos de 1990 até 1994. A seguir, ape-
nas extrapolamos para os dados do Banco 
Mundial anteriores a 1990 a diferença relativa 
média observada.
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Observam-se no momento, no Bra-
sil, dois fenômenos importantes: 
primeiro, uma baixíssima qualida-
de dos serviços públicos prestados 
à população, em particular quan-
do comparados ao montante total 
pago de impostos. Segundo, uma 
série de problemas associados à 
malversação de recursos na admi-
nistração pública, incluindo alguns 
derivados de transações comerciais 
de empresas estatais. 

Neste contexto, uma das discus-
sões importantes diz respeito ao ta-
manho do Estado. 

São conhecidos os gráficos que 
tentam inferir sobre esta variável mos-
trando a evolução da carga tributária 
total no Brasil. Esta passou de algo in-
ferior a 25% do PIB até o início dos 
anos 90 para um valor superior a 32% 
do PIB no período mais recente. 

Menos usadas são as avaliações 
da trajetória de consumo do governo 
(G). Sobre esta variável concentrar-
nos-emos no presente artigo. 

É pertinente iniciar-se a discussão 
com a definição de “governo” usa-
da nas Contas Nacionais. O último 
manual internacional sobre o assun-
to (System of National Accounts, ou 

SNA) foi publicado em 2008 pelas 
Nações Unidas, em esforço conjunto 
com a Comissão Europeia, OCDE, 
Fundo Monetário e Banco Mundial. 

Neste, define-se “governo” como 
composto pelas três esferas públi-
cas (federal, estadual e municipal), 
acrescidas de todas as instituições 
controladas por tais esferas que não 
têm o lucro por objetivo. 

O consumo do governo (G) é 
então posteriormente definido pelo 
SNA como o valor dos seus gastos 
para produzir bens e serviços coleti-
vos. Observe-se que tais bens e ser-
viços coletivos não incluem aqueles 
com distribuição direta para indiví-
duos ou empresas predeterminadas, 
ou agrupamentos específicos destes.  

No Brasil a Fundação IBGE, em 
suas publicações, costuma definir o 
“Consumo das Administrações Pú-
blicas” (ou consumo do governo), 
em consonância com o SNA, como: 
“despesas com serviços individuais 
e coletivos prestados gratuitamen-
te, total ou parcialmente, pelas três 
esferas de governo, deduzindo-se os 
pagamentos parciais (entradas de 
museus, matrículas etc.) efetuados 
pelas famílias”. 

Brasil: consumo do governo  

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

2. Houve uma significativa ele-
vação da razão G/Y do Brasil entre 
meados dos anos 80 e início dos 
anos 90. 

A conclusão é que o Estado bra-
sileiro, se medido pelo consumo do 
governo, inchou fortemente a partir 
de meados dos anos 80. Mas não 
aumentou o suficiente desde então, 
pelo que se observa e pelo que se 
infere hoje em dia, sua provisão de 
bens e serviços à população.          

1As séries pesquisadas no decorrer do tra-
balho foram: série “Setor Público”, da FIBGE 
(dados se iniciam em 1900 e estão disponíveis 
apenas até 2000); série “Contas Nacionais Tri-
mestrais”, também da FIBGE (dados se iniciam 
em 1995 e estavam disponíveis até 2017/1º 
trimestre); série “Sistema de Contas Nacio-
nais Consolidadas (SCNC)”, também da FIBGE 
(dados se iniciam em 1947 e estão disponíveis 
apenas até 1989); série “Contas Consolida-
das para a Nação: 90-94” que consta no livro 
com o mesmo nome, publicado pela FIBGE 
em 1995 – e também de Giambiagi (1997); e 
a série “General Government Final Consump-
tion Expenditure”, do Banco Mundial (dados 
se iniciam em 1960 e estão disponíveis até 
2016). Os dados do Banco Mundial coincidem 
aproximadamente com os da série “Setor Pú-
blico” entre 1960 e 1995. A partir do ano 1996 
coincidem exatamente com os da série “Con-

A “Série Corrigida” modifica de 
forma bastante rudimentar os dados 
originais do Banco Mundial anterio-
res a 1990, de forma a tentar incor-
porar retroativamente as correções 
metodológicas introduzidas na série 
após esta data.2 

A utilização da “Série Corrigida” 
é importante para tentar separar-se, 
na elevação de G/Y ocorrida entre 
meados dos anos 1980 e 1990, o 
que se deve à variação metodológi-
ca e o que de fato se deve a um au-
mento relativo de G/Y. O que con-
cluímos com este exercício é que a 
correção não modifica significativa-
mente as conclusões básicas que se 
obtêm apenas com a série original 
do Banco Mundial. 

Seguem as duas conclusões bási-
cas da análise, ambas obteníveis por 
simples inspeção do gráfico 1: 

1. Relativamente aos demais paí-
ses da amostra, o Brasil se situava 
mais ou menos na média até mea-
dos dos anos 80. A partir dos anos 
90, passou a ter um setor público 
ocupando espaço do PIB significa-
tivamente maior do que os demais; 

Consumo do governo (% PIB)

Fonte: Banco Mundial.

Em termos mais familiares, a va-
riável G corresponde a sua compra 
de bens e serviços às empresas mais 
o montante de salário pagos a seus 
funcionários para a provisão de bens 
e serviços coletivos à população. 

Observe-se que G tem a vanta-
gem de não possibilitar conclusões 
errôneas derivadas de processos de 
terceirização. De fato, se os fun-
cionários públicos são reduzidos e 
firmas são contratadas para pres-
tar serviço equivalente pelo mesmo 
valor, o consumo do governo não 
se altera.

No gráfico ao lado comparamos 
duas séries brasileiras relativas a 
G/Y com aquelas de alguns outros 
países emergentes. No primeiro 
caso, usamos para o Brasil a série 
do Banco Mundial (cor amarela). 
No segundo caso, fazemos uma 
correção de forma a compensar 
uma variação metodológica ocor-
rida com os dados brasileiros a 
partir de 1990 (cor vermelha). Os 
dados corrigidos de G/Y são mais 
elevados. Chamaremos esta série de 
“Série Corrigida”. Para os demais 
países, usamos apenas os dados ori-
ginais do Banco Mundial.1
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tas Nacionais Trimestrais”. Os links para as 
referidas séries se encontram nas referências 
bibliográficas a seguir.

2As notas que explicam as variações metodo-
lógicas dos dados após 1990 podem ser ob-
tidas em FIBGE (2016), Notas 11, 12, 22. Para 
obter a “Série Corrigida” recuperamos a série 
antiga de G/Y, da forma como visualizada pe-
los pesquisadores no início da década de 90 
(série “Contas Consolidadas para a Nação: 90-
94”) e a comparamos, para os mesmos anos, 
com a série do Banco Mundial. Isto foi feito 
para os anos de 1990 até 1994. A seguir, ape-
nas extrapolamos para os dados do Banco 
Mundial anteriores a 1990 a diferença relativa 
média observada.

Referências bibliográficas

FIBGE, Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Contas nacio-
nais: contas consolidadas para a nação, 
Brasil, 1990 – 1994. 1995. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-
cat alo go ? id =28356 8 & view = det alhes>. 
Acesso em: 26/7/2017.

______, Diretoria de Pesquisa. Sistema de 
Contas Nacionais, Brasil, Referência 2000, Notas 
Metodológicas 11, 12 e 22. 2016. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
indicadores/pib/default_SCN.shtm>. Acesso 
em: 26/7/2017.

______ – Série Setor Público. Disponível em: 
<http://seculoxx.ibge.gov.br/images/seculo-
xx/economia/contas_nacionais/>. Acesso em: 
26/7/2017

______ – Série Sistema de Contas Nacionais 
Consolidadas (SCNC). Disponível em: <http://
seculox x . ibge.gov.br/ images /seculox x /
economia/contas_nacionais/>. Acesso em: 
26/7/2017.

______ – Série Contas Nacionais Trimestrais. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/indicadores/pib/defaultcnt.
shtm>. Acesso em: 26/7/2017.

GIAMBIAGI, F. A crise fiscal da União: o que 
aconteceu recentemente? Revista de Economia 
Política, v. 17, n. 1 (65), jan./mar. 1997. Dispo-
nível em: <http://www.rep.org.br/pdf/65-4.
pdf>. Acesso em: 26/7/2017.

WORLD BANK. General government final con-
sumption expenditure (% of GDP). Disponível 
em: <http://data.worldbank.org/indicator/
NE.CON.GOVT.ZS?locations=BR>. Acesso em: 
26/7/2017.

Agradeço a Luiz Peixoto Jr a assistência com 
os dados.

Observam-se no momento, no Bra-
sil, dois fenômenos importantes: 
primeiro, uma baixíssima qualida-
de dos serviços públicos prestados 
à população, em particular quan-
do comparados ao montante total 
pago de impostos. Segundo, uma 
série de problemas associados à 
malversação de recursos na admi-
nistração pública, incluindo alguns 
derivados de transações comerciais 
de empresas estatais. 

Neste contexto, uma das discus-
sões importantes diz respeito ao ta-
manho do Estado. 

São conhecidos os gráficos que 
tentam inferir sobre esta variável mos-
trando a evolução da carga tributária 
total no Brasil. Esta passou de algo in-
ferior a 25% do PIB até o início dos 
anos 90 para um valor superior a 32% 
do PIB no período mais recente. 

Menos usadas são as avaliações 
da trajetória de consumo do governo 
(G). Sobre esta variável concentrar-
nos-emos no presente artigo. 

É pertinente iniciar-se a discussão 
com a definição de “governo” usa-
da nas Contas Nacionais. O último 
manual internacional sobre o assun-
to (System of National Accounts, ou 

SNA) foi publicado em 2008 pelas 
Nações Unidas, em esforço conjunto 
com a Comissão Europeia, OCDE, 
Fundo Monetário e Banco Mundial. 

Neste, define-se “governo” como 
composto pelas três esferas públi-
cas (federal, estadual e municipal), 
acrescidas de todas as instituições 
controladas por tais esferas que não 
têm o lucro por objetivo. 

O consumo do governo (G) é 
então posteriormente definido pelo 
SNA como o valor dos seus gastos 
para produzir bens e serviços coleti-
vos. Observe-se que tais bens e ser-
viços coletivos não incluem aqueles 
com distribuição direta para indiví-
duos ou empresas predeterminadas, 
ou agrupamentos específicos destes.  

No Brasil a Fundação IBGE, em 
suas publicações, costuma definir o 
“Consumo das Administrações Pú-
blicas” (ou consumo do governo), 
em consonância com o SNA, como: 
“despesas com serviços individuais 
e coletivos prestados gratuitamen-
te, total ou parcialmente, pelas três 
esferas de governo, deduzindo-se os 
pagamentos parciais (entradas de 
museus, matrículas etc.) efetuados 
pelas famílias”. 

Brasil: consumo do governo  

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

2. Houve uma significativa ele-
vação da razão G/Y do Brasil entre 
meados dos anos 80 e início dos 
anos 90. 

A conclusão é que o Estado bra-
sileiro, se medido pelo consumo do 
governo, inchou fortemente a partir 
de meados dos anos 80. Mas não 
aumentou o suficiente desde então, 
pelo que se observa e pelo que se 
infere hoje em dia, sua provisão de 
bens e serviços à população.          

1As séries pesquisadas no decorrer do tra-
balho foram: série “Setor Público”, da FIBGE 
(dados se iniciam em 1900 e estão disponíveis 
apenas até 2000); série “Contas Nacionais Tri-
mestrais”, também da FIBGE (dados se iniciam 
em 1995 e estavam disponíveis até 2017/1º 
trimestre); série “Sistema de Contas Nacio-
nais Consolidadas (SCNC)”, também da FIBGE 
(dados se iniciam em 1947 e estão disponíveis 
apenas até 1989); série “Contas Consolida-
das para a Nação: 90-94” que consta no livro 
com o mesmo nome, publicado pela FIBGE 
em 1995 – e também de Giambiagi (1997); e 
a série “General Government Final Consump-
tion Expenditure”, do Banco Mundial (dados 
se iniciam em 1960 e estão disponíveis até 
2016). Os dados do Banco Mundial coincidem 
aproximadamente com os da série “Setor Pú-
blico” entre 1960 e 1995. A partir do ano 1996 
coincidem exatamente com os da série “Con-

A “Série Corrigida” modifica de 
forma bastante rudimentar os dados 
originais do Banco Mundial anterio-
res a 1990, de forma a tentar incor-
porar retroativamente as correções 
metodológicas introduzidas na série 
após esta data.2 

A utilização da “Série Corrigida” 
é importante para tentar separar-se, 
na elevação de G/Y ocorrida entre 
meados dos anos 1980 e 1990, o 
que se deve à variação metodológi-
ca e o que de fato se deve a um au-
mento relativo de G/Y. O que con-
cluímos com este exercício é que a 
correção não modifica significativa-
mente as conclusões básicas que se 
obtêm apenas com a série original 
do Banco Mundial. 

Seguem as duas conclusões bási-
cas da análise, ambas obteníveis por 
simples inspeção do gráfico 1: 

1. Relativamente aos demais paí-
ses da amostra, o Brasil se situava 
mais ou menos na média até mea-
dos dos anos 80. A partir dos anos 
90, passou a ter um setor público 
ocupando espaço do PIB significa-
tivamente maior do que os demais; 

Consumo do governo (% PIB)

Fonte: Banco Mundial.

Em termos mais familiares, a va-
riável G corresponde a sua compra 
de bens e serviços às empresas mais 
o montante de salário pagos a seus 
funcionários para a provisão de bens 
e serviços coletivos à população. 

Observe-se que G tem a vanta-
gem de não possibilitar conclusões 
errôneas derivadas de processos de 
terceirização. De fato, se os fun-
cionários públicos são reduzidos e 
firmas são contratadas para pres-
tar serviço equivalente pelo mesmo 
valor, o consumo do governo não 
se altera.

No gráfico ao lado comparamos 
duas séries brasileiras relativas a 
G/Y com aquelas de alguns outros 
países emergentes. No primeiro 
caso, usamos para o Brasil a série 
do Banco Mundial (cor amarela). 
No segundo caso, fazemos uma 
correção de forma a compensar 
uma variação metodológica ocor-
rida com os dados brasileiros a 
partir de 1990 (cor vermelha). Os 
dados corrigidos de G/Y são mais 
elevados. Chamaremos esta série de 
“Série Corrigida”. Para os demais 
países, usamos apenas os dados ori-
ginais do Banco Mundial.1
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Fonte: Compilação Conjuntura Econômica a partir de dados do BC e do BNDES.

E mais alguma coisa aqui ampliando 

o tema com essa mesma quantidade 

de toques que está digitado. O título 

e a linha fina que eu coloquei são só 

uma indicação do que eu imaginei 

para esta arte aqui neste espaço.

TJLP tem ficado frequentemente abaixo da metade da Selic
Série histórica da Selic e da TJLP em dezembro de cada ano (2000-2016)

PIS/Cofins dos combustíveis – com 

o qual, antes da redução do per-

centual para o etanol, se previa so-

mar R$ 10,4 bilhões à arrecadação 

–, o governo reconheceu o risco de 

não se cumprir a meta de resulta-

do primário em 2017, de déficit de 

R$ 139 bilhões. O complicador 

adicional foi o adiamento da publi-

cação do edital do leilão de qua-

tro usinas da Cemig, que poderia 

gerar uma receita extra de R$ 11 

bilhões ainda este ano. “Cumprir 

as metas fixadas na Lei de Diretri-

zes Orçamentárias (LDO) se tor-

nou mais complexo. O crescimen-

to esperado no início do ano não 

está se concretizando e as receitas 

livres de atipicidades continuam 

em queda de 3% a 4%”, afirma 

Felipe Salto, diretor executivo do 

Instituto Fiscal Independente (IFI). 

“Em 2017, quase todos os ministé-

rios têm apresentado queda real de 

gastos discricionários em relação 

a 2016”, acrescenta, indicando a 

necessidade de se retomar os inves-

timentos e acelerar as concessões, 

“para que esses fatores exógenos 

amplifiquem os efeitos do ajuste”. 

Em meio ao levantamento das 

possibilidades de engordar o caixa 

ainda este ano para garantir no-

tícias mais otimistas na próxima 

O setor de carnes foi um dos escolhidos pelo BNDES na política 

de criação de grandes players internacionais de capital 

brasileiro, apelidada de Campeões Nacionais

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

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

Da liberação do FGTS, que começou em março, apenas 10% foram para compras

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

(trimestre contra trimestre, em %)

Nos últimos anos, a cobertura de tratamento 

de esgoto decaiu no Rio de Janeiro: de 

51,9% em 2011 para 44% em 2015, 

segundo o Instituto Trata Brasil

Passaporte
Suécia hoje

avaliação bimestral de receitas e 

despesas, o governo ainda terá que 

apresentar, até o final de agosto, a 

Lei Orçamentária Anual (LOA) de 

2018, na qual demonstrará como 

pretende cumprir a meta do próxi-

mo ano, fixada na LDO em déficit 

primário de R$ 129 bilhões. “O 

desafio de cumprir esse resultado 

exigirá novamente uma conten-

ção importante de despesas”, diz 

Salto. Pelas contas de Vilma da 

Conceição Pinto, pesquisadora da 

Economia Aplicada da FGV/IBRE, 

levando em conta elementos novos 

como o impacto do aumento do 

imposto dos combustíveis na infla-

ção, e uma estimativa de PIB para o 

ano que vem de 1,8%, o déficit em 

2018 chegaria a R$ 155 bilhões, ou 

2,2% do PIB. “Isso significa que, 

mesmo com a ajuda via aumento 

de impostos, ainda estamos frente 

a uma necessidade de contingencia-

mento de R$ 26 bilhões”, afirma. 

Cálculos do IFI realizados no início 

de julho – com base numa estimati-

va de crescimento maior, de 1,93% 

do PIB, mas sem a variável PIS/Co-

fins –, a necessidade de contingen-

ciamento chegava a R$ 35 bilhões. 

Vilma lembra que parte desse 

aperto na contabilidade do governo 

tem origem nas escolhas definidas 

no orçamento. “Além do fato de 

os cálculos de receita se apoiarem 

em uma expectativa de crescimen-

to econômico acima das previsões 

de mercado, o orçamento foi defi-

nido com base em um volume ele-

vado de receitas não recorrentes, o 

que tornou o cumprimento da meta 

arriscado. No caso das concessões, 

por exemplo, na maioria das vezes 

é difícil garantir um cronograma”, 

lembra. O novo bloqueio de recur-

sos, entretanto, chegou no momen-

to em que a narrativa do governo 

Equilíbrio 
em jogo
Frente ao agravamento das contas públicas, governo 

terá que medir movimentos para equacionar a meta de 

déficit primário neste e no próximo ano

“O orçamento foi definido 

com base em um volume 

elevado de receitas não 

recorrentes, o que tornou 

o cumprimento da 

meta arriscado” 

Vilma Pinto – FGV/IBRE

A virada do semestre tem se mostrado 

difícil para o governo. Afora o embate 

na frente política – com a votação no 

Congresso sobre a admissibilidade do 

processo contra o presidente Michel 

Temer, e possíveis novas denúncias do 

procurador-geral da República Rodri-

go Janot –, a equipe terá que, entre 

possibilidades restritas por uma receita 

combalida e a pressão crescente de gas-

tos, cravar uma estratégia crível para 

equacionar a meta de déficit primário 

em 2017 e manter a confiança na polí-

tica fiscal para 2018.

No final de julho, mesmo depois 

do anúncio de um contingenciamen-

to extra do orçamento de R$ 5,9 bi-

lhões, somando R$ 44,9 bilhões no 

ano, e de aumento da alíquota do 
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Fonte: Compilação Conjuntura Econômica a partir de dados do BC e do BNDES.

E mais alguma coisa aqui ampliando 

o tema com essa mesma quantidade 

de toques que está digitado. O título 

e a linha fina que eu coloquei são só 

uma indicação do que eu imaginei 

para esta arte aqui neste espaço.

TJLP tem ficado frequentemente abaixo da metade da Selic
Série histórica da Selic e da TJLP em dezembro de cada ano (2000-2016)

PIS/Cofins dos combustíveis – com 

o qual, antes da redução do per-

centual para o etanol, se previa so-

mar R$ 10,4 bilhões à arrecadação 

–, o governo reconheceu o risco de 

não se cumprir a meta de resulta-

do primário em 2017, de déficit de 

R$ 139 bilhões. O complicador 

adicional foi o adiamento da publi-

cação do edital do leilão de qua-

tro usinas da Cemig, que poderia 

gerar uma receita extra de R$ 11 

bilhões ainda este ano. “Cumprir 

as metas fixadas na Lei de Diretri-

zes Orçamentárias (LDO) se tor-

nou mais complexo. O crescimen-

to esperado no início do ano não 

está se concretizando e as receitas 

livres de atipicidades continuam 

em queda de 3% a 4%”, afirma 

Felipe Salto, diretor executivo do 

Instituto Fiscal Independente (IFI). 

“Em 2017, quase todos os ministé-

rios têm apresentado queda real de 

gastos discricionários em relação 

a 2016”, acrescenta, indicando a 

necessidade de se retomar os inves-

timentos e acelerar as concessões, 

“para que esses fatores exógenos 

amplifiquem os efeitos do ajuste”. 

Em meio ao levantamento das 

possibilidades de engordar o caixa 

ainda este ano para garantir no-

tícias mais otimistas na próxima 

O setor de carnes foi um dos escolhidos pelo BNDES na política 

de criação de grandes players internacionais de capital 

brasileiro, apelidada de Campeões Nacionais

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

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

Da liberação do FGTS, que começou em março, apenas 10% foram para compras

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

(trimestre contra trimestre, em %)

Nos últimos anos, a cobertura de tratamento 

de esgoto decaiu no Rio de Janeiro: de 

51,9% em 2011 para 44% em 2015, 

segundo o Instituto Trata Brasil
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avaliação bimestral de receitas e 

despesas, o governo ainda terá que 

apresentar, até o final de agosto, a 

Lei Orçamentária Anual (LOA) de 

2018, na qual demonstrará como 

pretende cumprir a meta do próxi-

mo ano, fixada na LDO em déficit 

primário de R$ 129 bilhões. “O 

desafio de cumprir esse resultado 

exigirá novamente uma conten-

ção importante de despesas”, diz 

Salto. Pelas contas de Vilma da 

Conceição Pinto, pesquisadora da 

Economia Aplicada da FGV/IBRE, 

levando em conta elementos novos 

como o impacto do aumento do 

imposto dos combustíveis na infla-

ção, e uma estimativa de PIB para o 

ano que vem de 1,8%, o déficit em 

2018 chegaria a R$ 155 bilhões, ou 

2,2% do PIB. “Isso significa que, 

mesmo com a ajuda via aumento 

de impostos, ainda estamos frente 

a uma necessidade de contingencia-

mento de R$ 26 bilhões”, afirma. 

Cálculos do IFI realizados no início 

de julho – com base numa estimati-

va de crescimento maior, de 1,93% 

do PIB, mas sem a variável PIS/Co-

fins –, a necessidade de contingen-

ciamento chegava a R$ 35 bilhões. 

Vilma lembra que parte desse 

aperto na contabilidade do governo 

tem origem nas escolhas definidas 

no orçamento. “Além do fato de 

os cálculos de receita se apoiarem 

em uma expectativa de crescimen-

to econômico acima das previsões 

de mercado, o orçamento foi defi-

nido com base em um volume ele-

vado de receitas não recorrentes, o 

que tornou o cumprimento da meta 

arriscado. No caso das concessões, 

por exemplo, na maioria das vezes 

é difícil garantir um cronograma”, 

lembra. O novo bloqueio de recur-

sos, entretanto, chegou no momen-

to em que a narrativa do governo 

Equilíbrio 
em jogo
Frente ao agravamento das contas públicas, governo 

terá que medir movimentos para equacionar a meta de 

déficit primário neste e no próximo ano

“O orçamento foi definido 

com base em um volume 

elevado de receitas não 

recorrentes, o que tornou 

o cumprimento da 

meta arriscado” 

Vilma Pinto – FGV/IBRE

A virada do semestre tem se mostrado 

difícil para o governo. Afora o embate 

na frente política – com a votação no 

Congresso sobre a admissibilidade do 

processo contra o presidente Michel 

Temer, e possíveis novas denúncias do 

procurador-geral da República Rodri-

go Janot –, a equipe terá que, entre 

possibilidades restritas por uma receita 

combalida e a pressão crescente de gas-

tos, cravar uma estratégia crível para 

equacionar a meta de déficit primário 

em 2017 e manter a confiança na polí-

tica fiscal para 2018.

No final de julho, mesmo depois 

do anúncio de um contingenciamen-

to extra do orçamento de R$ 5,9 bi-

lhões, somando R$ 44,9 bilhões no 

ano, e de aumento da alíquota do 



CONJUNTURA FISCAL

3 2  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  A g o s to  2017

CONJUNTURA FISCAL

A g o s to  2017  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 3 

tratos de financiamento firmados 

pelo BNDES), mas agora enfrenta o 

curto prazo, de entrega do primário 

ano após ano, em que entram em 

discussão medidas antipáticas que 

geram frentes de desgaste”, diz Pires. 

Felipe Salto, do IFI, considera que 

parte desse impacto já estava preci-

ficado, dada a gravidade do quadro 

das contas públicas. “Já se sabia, há 

ainda em 2017, já que em vários 

casos o aumento de imposto depen-

de de aprovação legislativa e de se 

cumprir uma noventena. Entre as 

alternativas fora dessa lista, o IOF e 

o IPI, as restrições passam pelos im-

apontava à necessidade de se rever-

ter o contingenciamento, quando 

falhas na prestação de serviços pú-

blicos passaram a ganhar os jornais. 

“A interrupção da emissão de pas-

saportes foi amplamente repercuti-

da, e gerou a preocupação de que os 

cortes pudessem interromper outros 

setores mais sensíveis do ponto de 

vista social”, comenta Nelson Mar-

coni, da FGV/EESP, lembrando o 

veto de reajuste do Bolsa Família. 

Neste momento, o aumento de PIS/

Cofins dos combustíveis mitigou um 

maior contingenciamento. André 

Furtado Braz, coordenador adjunto 

do Índice de Preços da FGV/IBRE, 

lembra que, para o governo federal, 

a escolha do PIS/Cofins conta com a 

vantagem de não ser dividida entre 

estados e municípios. Mas o uso des-

se expediente, entretanto, é limitado 

quando se trata de gerar resultados 

pactos que poderiam gerar. “O IOF 

já tem alíquota alta por compensar 

a CPMF, e um aumento do IPI im-

pactaria o consumo num momento 

de demanda retraída, o que geraria 

pouco efeito na arrecadação, além 

de desestimular a recuperação da 

economia”, afirma Vilma. 

Pelo caminho das receitas não 

recorrentes, tampouco há garan-

tias. O Refis, que poderia gerar 

R$ 13,3 bilhões, mas devido a mu-

dança no texto teve seu potencial 

de receita reduzido para menos de 

R$ 500 milhões, a estratégia do go-

verno é fazer a Medida Provisória 

não ser votada, para perder a vali-

dade. A repatriação de recursos não 

declarados de brasileiros no exte-

rior foi outro programa somado à 

lista das frustrações: da estimativa 

inicial de R$ 13 bilhões, o montan-

te que efetivamente chegou aos co-

fres acabou sendo bem mais baixo: 

R$ 1,7 bilhão. Quanto ao fim da de-

soneração da folha de pagamento, 

o governo busca reverter alterações 

na Medida Provisória, ampliando 

a possibilidade de receita. “Ainda 

há dois programas de recuperação 

fiscal – de multas de fundação e 

agência reguladora, e outro do Ins-

tituto Nacional de Seguridade So-

cial (INSS) para entes subnacionais 

– que poderiam totalizar R$ 5,6 bi-

lhões com alto risco de frustração”, 

avalia Manoel Pires, pesquisador as-

sociado da FGV/IBRE. “Já o bônus 

de assinatura do leilão de petróleo, 

de R$ 4,3 bilhões, tem perspectiva 

positiva”, ressalta. “Também há a 

revisão de precatórios – depósitos 

judiciais que há mais de dois anos 

não foram resgatados – que ain-

da estão sendo apurados na Caixa 

Econômica Federal, podendo gerar 

R$ 2,1 bilhões adicionais”, acres-

centa Vilma, ampliando a lista de 

esforços do governo para tentar 

convergir o déficit à meta. 

Aterrissar o debate
Diante do agravamento da situação 

fiscal, no final de julho o ministro da 

Fazenda, Henrique Meirelles, admi-

tiu que o governo já considerava a 

avaliação de uma mudança na meta 

de resultado primário – medida cara 

para a equipe econômica, preocu-

pada em manter a credibilidade de 

sua política e do ajuste fiscal. “O 

governo montou uma estratégia de 

longo prazo (emenda constitucional 

fixando teto para o gasto público, 

Reforma da Previdência e a substi-

tuição da Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP) para TLP, que elimina-

rá gradualmente o subsídio dos con-

pelo menos três anos, que quando 

o ajuste fiscal fosse enfrentado, ele 

demandaria ações com alto grau de 

sacrifício. E, quanto mais o tempo 

passasse, pior seria”, diz. “Hoje te-

mos um quadro de dívida monotoni-

camente crescente, déficits primários 

difíceis de contornar em prazo curto 

e economia ainda mergulhada no 

buraco da recessão. O que se anun-Despesas primárias continuam a pesar
(em R$ milhões)

*Inclui alteração de alíquotas do PIS/Cofi ns para combustíveis, com exceção da revisão feita para o etanol. Fonte: SOF/MP.Fonte: SOF/MP.

Receitas mantêm queda
(em R$ milhões)

No fi nal de junho, a suspensão de 

emissão de passaportes pela Polícia 

Federal, que alegava insufi ciência 

orçamentária,  acendeu o alarme 

sobre o risco de cortes nos 

serviços públicos. No caso do 

documento, a situação levou o 

presidente Temer a sancionar 

projeto de lei liberando 

R$ 102,3  milhões para a PF

“Já se sabia, há pelo menos 

três anos, que quando 

o ajuste fiscal fosse 

enfrentado, demandaria 

ações com alto grau 

de sacrifício” 

Felipe Salto – IFI
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tratos de financiamento firmados 

pelo BNDES), mas agora enfrenta o 

curto prazo, de entrega do primário 

ano após ano, em que entram em 

discussão medidas antipáticas que 

geram frentes de desgaste”, diz Pires. 

Felipe Salto, do IFI, considera que 

parte desse impacto já estava preci-

ficado, dada a gravidade do quadro 

das contas públicas. “Já se sabia, há 

ainda em 2017, já que em vários 

casos o aumento de imposto depen-

de de aprovação legislativa e de se 

cumprir uma noventena. Entre as 

alternativas fora dessa lista, o IOF e 

o IPI, as restrições passam pelos im-

apontava à necessidade de se rever-

ter o contingenciamento, quando 

falhas na prestação de serviços pú-

blicos passaram a ganhar os jornais. 

“A interrupção da emissão de pas-

saportes foi amplamente repercuti-

da, e gerou a preocupação de que os 

cortes pudessem interromper outros 

setores mais sensíveis do ponto de 

vista social”, comenta Nelson Mar-

coni, da FGV/EESP, lembrando o 

veto de reajuste do Bolsa Família. 

Neste momento, o aumento de PIS/

Cofins dos combustíveis mitigou um 

maior contingenciamento. André 

Furtado Braz, coordenador adjunto 

do Índice de Preços da FGV/IBRE, 

lembra que, para o governo federal, 

a escolha do PIS/Cofins conta com a 

vantagem de não ser dividida entre 

estados e municípios. Mas o uso des-

se expediente, entretanto, é limitado 

quando se trata de gerar resultados 

pactos que poderiam gerar. “O IOF 

já tem alíquota alta por compensar 

a CPMF, e um aumento do IPI im-

pactaria o consumo num momento 

de demanda retraída, o que geraria 

pouco efeito na arrecadação, além 

de desestimular a recuperação da 

economia”, afirma Vilma. 

Pelo caminho das receitas não 

recorrentes, tampouco há garan-

tias. O Refis, que poderia gerar 

R$ 13,3 bilhões, mas devido a mu-

dança no texto teve seu potencial 

de receita reduzido para menos de 

R$ 500 milhões, a estratégia do go-

verno é fazer a Medida Provisória 

não ser votada, para perder a vali-

dade. A repatriação de recursos não 

declarados de brasileiros no exte-

rior foi outro programa somado à 

lista das frustrações: da estimativa 

inicial de R$ 13 bilhões, o montan-

te que efetivamente chegou aos co-

fres acabou sendo bem mais baixo: 

R$ 1,7 bilhão. Quanto ao fim da de-

soneração da folha de pagamento, 

o governo busca reverter alterações 

na Medida Provisória, ampliando 

a possibilidade de receita. “Ainda 

há dois programas de recuperação 

fiscal – de multas de fundação e 

agência reguladora, e outro do Ins-

tituto Nacional de Seguridade So-

cial (INSS) para entes subnacionais 

– que poderiam totalizar R$ 5,6 bi-

lhões com alto risco de frustração”, 

avalia Manoel Pires, pesquisador as-

sociado da FGV/IBRE. “Já o bônus 

de assinatura do leilão de petróleo, 

de R$ 4,3 bilhões, tem perspectiva 

positiva”, ressalta. “Também há a 

revisão de precatórios – depósitos 

judiciais que há mais de dois anos 

não foram resgatados – que ain-

da estão sendo apurados na Caixa 

Econômica Federal, podendo gerar 

R$ 2,1 bilhões adicionais”, acres-

centa Vilma, ampliando a lista de 

esforços do governo para tentar 

convergir o déficit à meta. 

Aterrissar o debate
Diante do agravamento da situação 

fiscal, no final de julho o ministro da 

Fazenda, Henrique Meirelles, admi-

tiu que o governo já considerava a 

avaliação de uma mudança na meta 

de resultado primário – medida cara 

para a equipe econômica, preocu-

pada em manter a credibilidade de 

sua política e do ajuste fiscal. “O 

governo montou uma estratégia de 

longo prazo (emenda constitucional 

fixando teto para o gasto público, 

Reforma da Previdência e a substi-

tuição da Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP) para TLP, que elimina-

rá gradualmente o subsídio dos con-

pelo menos três anos, que quando 

o ajuste fiscal fosse enfrentado, ele 

demandaria ações com alto grau de 

sacrifício. E, quanto mais o tempo 

passasse, pior seria”, diz. “Hoje te-

mos um quadro de dívida monotoni-

camente crescente, déficits primários 

difíceis de contornar em prazo curto 

e economia ainda mergulhada no 

buraco da recessão. O que se anun-Despesas primárias continuam a pesar
(em R$ milhões)

*Inclui alteração de alíquotas do PIS/Cofi ns para combustíveis, com exceção da revisão feita para o etanol. Fonte: SOF/MP.Fonte: SOF/MP.

Receitas mantêm queda
(em R$ milhões)

No fi nal de junho, a suspensão de 

emissão de passaportes pela Polícia 

Federal, que alegava insufi ciência 

orçamentária,  acendeu o alarme 

sobre o risco de cortes nos 

serviços públicos. No caso do 

documento, a situação levou o 

presidente Temer a sancionar 

projeto de lei liberando 

R$ 102,3  milhões para a PF

“Já se sabia, há pelo menos 

três anos, que quando 

o ajuste fiscal fosse 

enfrentado, demandaria 

ações com alto grau 

de sacrifício” 

Felipe Salto – IFI
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tanto, demonstrar compromisso com a 

revisão do reajuste salarial dos servi-

dores”, ressalta. “Com isso, poderia 

evitar mais corte de investimento e a 

paralisação de atividades públicas.” 

Opinião corroborada por Salto, que 

ciou sobre PIS, Cofins e contenção 

adicional de gastos discricionários 

pode ser apenas o começo”, afirma. 

Na opinião de Pires, encarar a re-

alidade e revisar a meta é o melhor 

caminho para o governo. “Se tivésse-

mos uma discussão séria sobre o or-

çamento – que tratasse do impacto da 

meta sobre a economia, quais medidas 

cabíveis deveriam ser adotadas –, po-

deríamos ter uma meta mais crível, 

que não criasse tanto desgaste para a 

equipe econômica e o governo de ma-

neira geral. Mas ainda não é assim”, 

afirma. Apesar de ser crítico quanto à 

falta de prioridade dada pelo governo 

à Reforma da Previdência (ver pág. 

24), Marconi considera que o governo 

ainda tem a seu favor o fato de que a 

despesa de custeio está relativamente 

controlada, apesar da queda da recei-

ta, o que lhe garantiria um ponto de 

credibilidade. “Seria necessário, entre-

ainda inclui a adoção de um progra-

ma de gestão com foco na revisão dos 

contratos de compras feitas pelo setor 

público. “Só o governo federal gasta 

mais de R$ 50 bilhões ao ano com cus-

teio da máquina pública, sem contar 

pessoal. Desse total, metade se refere 

a contratos de serviços terceirizados”, 

diz. “Se um terço disso fosse econo-

mizado com combate a sobrepreço, já 

estaríamos tratando de R$ 8 bilhões/

ano. Quanto ao gasto com pessoal, é 

preciso maior efi ciência e racionalida-

de, o que demanda retomar a agenda 

da  Reforma do Estado iniciada e inter-

rompida nos anos 1990.” 

Olho no estrutural
Somado ao sinal de atenção com o 

curto prazo, os economistas tam-

bém apontam a necessidade de se 

perseverar nas reformas focadas 

para além da questão cíclica. Em pa-

lestra na FGV/Rio em 14 de julho, 

Meirelles destacou a reforma tribu-

tária como a próxima da pauta do 

governo, focando mudanças no PIS/

Cofins. Bernard Appy, diretor do 

Centro de Cidadania Fiscal, explica 

que a reforma que tem sido debatida 

tem três características principais. A 

primeira é a adoção do regime não 

cumulativo para todas as empresas, 

com exceção das que faturem abai-

xo de R$ 4,8 milhões (limite de en-

quadramento no Simples a partir de 

2018), para as quais a adesão é opta-

tiva. A segunda mudança é a adoção 

do regime de imposto contra impos-

to em detrimento do de base contra 

base, o que permitirá compatibilizar 

créditos, como já funciona para o 

ICMS e o IPI. E a terceira, a adoção 

do crédito financeiro, que permite a 

contabilização de qualquer insumo 

adquirido pela empresa, e não ape-

nas os que são incorporados fisica-

mente no produto final, como acon-

tece na regra atual. “A mudança é 

positiva, pois melhora a qualidade 

do PIS/Cofins”, diz. Appy ressalta, 

entretanto, que a reforma em si não 

garante aumento ou redução da re-

ceita arrecadada, pois depende da 

calibração da alíquota. “Em linhas 

gerais, a adoção do crédito finan-

ceiro tende a reduzir a arrecadação; 

o regime imposto contra imposto, 

aumentar; e a migração para o não 

cumulativo, pode variar. É um cál-

culo muito difícil de ser feito”, diz. 

“Na parte da mudança qualitativa, 

a proposta original de reforma in-

dicava, inclusive, a aplicação des-

sa alteração primeiramente no PIS, 

cuja arrecadação é menor e serviria 

como teste, para depois aplicar na 

Cofins”, diz. 

Tal complexidade é um dos moti-

vos pelos quais Appy não se entusias-

ma por uma reforma imediata. “Dis-

cutir mudanças estruturais de regime 

tributário com governo enfraquecido 

é algo que me preocupa muito, pelos 

resultados que pode gerar”, diz, res-

saltando que a proposta de unificação 

para o regime não cumulativo pode 

gerar uma tributação mais pesada 

para os setores de serviços e constru-

ção, e por isso conta com resistência. 

“A economia política da unificação 

do regime não cumulativo é bastante 

difícil. Tivemos quatro ministros da 

Fazenda que tentaram fazê-la, sem 

sucesso, porque a pressão é poderosa. 

Fonte: Tesouro Gerencial. Elaboração FGV/IBRE.

Evolução de arrecadação da Receita Federal
Sem o regime especial de regulação cambial e tributária (RERCT)

Fonte: Tesouro Nacional.
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162,1

158,5

170,8
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Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Déficit primário longe da meta
Acumulado em 12 meses, em R$ bilhões

A proposta unifi cação do PIS/Cofi ns 

para o regime não cumulativo sofre 

resistência dos setores de serviços, 

comércio e construção civil, que 

temem aumento de impostos. Hoje 

a tributação ocorre sob o regime 

cumulativo (lucro presumido, com 

alíquota de 3,65%) e não cumulativo 

(lucro real, com alíquota de 9,25%, com 

direito a créditos tributários)

“Se tivéssemos uma 

discussão séria sobre o 

orçamento, poderíamos 

ter uma meta mais crível, 

sem tanto desgaste para a 

equipe econômica” 

Manoel Pires – FGV/IBRE
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tanto, demonstrar compromisso com a 

revisão do reajuste salarial dos servi-

dores”, ressalta. “Com isso, poderia 

evitar mais corte de investimento e a 

paralisação de atividades públicas.” 

Opinião corroborada por Salto, que 

ciou sobre PIS, Cofins e contenção 

adicional de gastos discricionários 

pode ser apenas o começo”, afirma. 

Na opinião de Pires, encarar a re-

alidade e revisar a meta é o melhor 

caminho para o governo. “Se tivésse-

mos uma discussão séria sobre o or-

çamento – que tratasse do impacto da 

meta sobre a economia, quais medidas 

cabíveis deveriam ser adotadas –, po-

deríamos ter uma meta mais crível, 

que não criasse tanto desgaste para a 

equipe econômica e o governo de ma-

neira geral. Mas ainda não é assim”, 

afirma. Apesar de ser crítico quanto à 

falta de prioridade dada pelo governo 

à Reforma da Previdência (ver pág. 

24), Marconi considera que o governo 

ainda tem a seu favor o fato de que a 

despesa de custeio está relativamente 

controlada, apesar da queda da recei-

ta, o que lhe garantiria um ponto de 

credibilidade. “Seria necessário, entre-

ainda inclui a adoção de um progra-

ma de gestão com foco na revisão dos 

contratos de compras feitas pelo setor 

público. “Só o governo federal gasta 

mais de R$ 50 bilhões ao ano com cus-

teio da máquina pública, sem contar 

pessoal. Desse total, metade se refere 

a contratos de serviços terceirizados”, 

diz. “Se um terço disso fosse econo-

mizado com combate a sobrepreço, já 

estaríamos tratando de R$ 8 bilhões/

ano. Quanto ao gasto com pessoal, é 

preciso maior efi ciência e racionalida-

de, o que demanda retomar a agenda 

da  Reforma do Estado iniciada e inter-

rompida nos anos 1990.” 

Olho no estrutural
Somado ao sinal de atenção com o 

curto prazo, os economistas tam-

bém apontam a necessidade de se 

perseverar nas reformas focadas 

para além da questão cíclica. Em pa-

lestra na FGV/Rio em 14 de julho, 

Meirelles destacou a reforma tribu-

tária como a próxima da pauta do 

governo, focando mudanças no PIS/

Cofins. Bernard Appy, diretor do 

Centro de Cidadania Fiscal, explica 

que a reforma que tem sido debatida 

tem três características principais. A 

primeira é a adoção do regime não 

cumulativo para todas as empresas, 

com exceção das que faturem abai-

xo de R$ 4,8 milhões (limite de en-

quadramento no Simples a partir de 

2018), para as quais a adesão é opta-

tiva. A segunda mudança é a adoção 

do regime de imposto contra impos-

to em detrimento do de base contra 

base, o que permitirá compatibilizar 

créditos, como já funciona para o 

ICMS e o IPI. E a terceira, a adoção 

do crédito financeiro, que permite a 

contabilização de qualquer insumo 

adquirido pela empresa, e não ape-

nas os que são incorporados fisica-

mente no produto final, como acon-

tece na regra atual. “A mudança é 

positiva, pois melhora a qualidade 

do PIS/Cofins”, diz. Appy ressalta, 

entretanto, que a reforma em si não 

garante aumento ou redução da re-

ceita arrecadada, pois depende da 

calibração da alíquota. “Em linhas 

gerais, a adoção do crédito finan-

ceiro tende a reduzir a arrecadação; 

o regime imposto contra imposto, 

aumentar; e a migração para o não 

cumulativo, pode variar. É um cál-

culo muito difícil de ser feito”, diz. 

“Na parte da mudança qualitativa, 

a proposta original de reforma in-

dicava, inclusive, a aplicação des-

sa alteração primeiramente no PIS, 

cuja arrecadação é menor e serviria 

como teste, para depois aplicar na 

Cofins”, diz. 

Tal complexidade é um dos moti-

vos pelos quais Appy não se entusias-

ma por uma reforma imediata. “Dis-

cutir mudanças estruturais de regime 

tributário com governo enfraquecido 

é algo que me preocupa muito, pelos 

resultados que pode gerar”, diz, res-

saltando que a proposta de unificação 

para o regime não cumulativo pode 

gerar uma tributação mais pesada 

para os setores de serviços e constru-

ção, e por isso conta com resistência. 

“A economia política da unificação 

do regime não cumulativo é bastante 

difícil. Tivemos quatro ministros da 

Fazenda que tentaram fazê-la, sem 

sucesso, porque a pressão é poderosa. 

Fonte: Tesouro Gerencial. Elaboração FGV/IBRE.

Evolução de arrecadação da Receita Federal
Sem o regime especial de regulação cambial e tributária (RERCT)

Fonte: Tesouro Nacional.
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Déficit primário longe da meta
Acumulado em 12 meses, em R$ bilhões

A proposta unifi cação do PIS/Cofi ns 

para o regime não cumulativo sofre 

resistência dos setores de serviços, 

comércio e construção civil, que 

temem aumento de impostos. Hoje 

a tributação ocorre sob o regime 

cumulativo (lucro presumido, com 

alíquota de 3,65%) e não cumulativo 

(lucro real, com alíquota de 9,25%, com 

direito a créditos tributários)

“Se tivéssemos uma 

discussão séria sobre o 

orçamento, poderíamos 

ter uma meta mais crível, 

sem tanto desgaste para a 

equipe econômica” 

Manoel Pires – FGV/IBRE
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da mudando os dois outros itens – os 

regimes de imposto contra imposto e 

o de crédito financeiro –, em que a 

resistência é menor, incorporados a 

outra necessidade de curto prazo do 

governo, que é compensar a perda de 

arrecadação gerada por decisão do 

STF, de março, de excluir o ICMS da 

base de cálculo do PIS/Cofins. Essa 

mudança da base de cálculo poderá 

representar uma perda de arrecada-

ção de R$ 250,3 bilhões em tributos 

que estavam sendo questionados na 

Justiça desde 2003 e, do momento da 

decisão em diante, deverá implicar 

uma perda de arrecadação da Recei-

ta Federal de R$ 20 bilhões ao ano. 

“Por enquanto, são poucas as empre-

sas que estão aplicando essa redução, 

e o governo está esperando o posicio-

namento do STF que modulará essa 

decisão”, diz. A intenção do governo 

é conseguir que a mudança passe a 

valer só a partir de 2018. “De qual-

quer forma, deverá ser tratada como 

prioridade”, afirma Appy.  

Tudo começa no orçamento
Além do aprimoramento da máqui-

na arrecadatória e, pelo lado dos 

gastos, a Reforma da Previdência, 

Pires insiste que a busca pela sus-

tentabilidade fiscal também precisa 

passar pela melhora da qualidade 

do debate do orçamento. “A Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

se limitou à definição de qual meta 

o governo deve cumprir, que se 

transforma em um número mágico. 

Mas é lá que as decisões de polí-

tica econômica começam a tomar 

forma. Se o debate fica muito po-

bre, gera custo para o ano seguin-

te, como a gente está vendo”, diz. 

Fernando Rezende, da FGV/EBA-

PE, lembra que hoje a dinâmica das 

negociações se limita em acomodar 

pressões por despesas dentro da 

proposta orçamentária, mesmo sa-

bendo que não haverá recurso para 

atender a todas, e posteriormente 

contingenciá-las – o que não signi-

fica cortá-las – na medida da frus-

tração de receitas. “Basta olhar os 

cenários fiscais que estão na LDO 

de 2018 para comprová-lo: o go-

verno trabalha com uma perspecti-

va de crescimento do PIB de 2,5%, 

muito mais alta do que estimativas 

como a da FGV/ IBRE (de 1,8%) 

ou do IFI (1,93%). Inflando a re-

ceita, fica mais fácil equacionar as 

demandas dentro de uma meta fis-

cal razoável”, descreve. E se a LDO 

não condiz com a realidade futura, 

tampouco obedece às diretrizes que 

a antecedem, contidas no Plano 

Plurianual (PPA). “A Constituição 

indica que não pode constar do or-

çamento nenhum programa que não 

esteja contemplado no PPA. Então, 

a cada ano se ajusta o orçamento 

ao PPA. Reverte-se a lógica.”

“Discutir mudanças 

estruturais de regime 

tributário com governo 

enfraquecido é algo que 

me preocupa muito, pelos 

resultados que pode gerar” 

Bernard Appy, CCCiF

Esse mau hábito, diz Rezende, 

se torna ainda mais daninho frente 

ao Novo Regime Fiscal, que pre-

tende disciplinar os gastos ao fi-

xar o teto de despesas primárias 

da União. “Hoje temos despesas 

obrigatórias que ocupam mais de 

90% do orçamento, e sem uma 

discussão aprofundada desse qua-

dro o discurso político fica mais 

ou menos assim: o obrigatório é 

prioritário e o discricionário é irre-

levante. Mas no discricionário está 

todo o gasto de custeio e de inves-

timento, o qual tem caído a níveis 

baixíssimos”, diz. Em entrevista 

nesta edição (pág 12), Ana Paula 

Vescovi, secretária do Tesouro Na-

cional, reforça esse apelo. “Depois 

de dois anos de intensos cortes em 

despesas discricionárias, batemos 

no muro. Não será possível mais 

adiarmos a revisão das despesas 

obrigatórias”, afirma. “Estamos 

Investimento do governo federal despenca 
 despesas de capital no acumulado do primeiro semestre

2017 – R$ 16,9 bilhões
Queda de • 37% em valores correntes em 

relação a 2016 (R$ 26,7 bilhões)

Queda de • 58% em relação a 2014, quando se 

registrou o maior volume (R$ 40,3 bilhões)

O menor valor desde 2009, quando • 

somaram R$ 11,9 bilhões

Fonte: Tesouro Nacional.

Pressão da Previdência

Fonte: Instituto Fiscal Independente – IFI.

Dependendo do ambiente político, o 

governo pode perder muito em ter-

mos de arrecadação, e ter uma nova 

expectativa frustrada”, confirma Pi-

res. “Para fazê-la, precisa ter garantia 

de que o debate será minimamente 

racional e que a reforma será uma 

reforma e não uma contrarreforma. 

Acho que o ambiente agora é bastan-

te confuso e ano que vem tem eleição, 

por isso acho difícil ver grandes refor-

mas daqui para frente”, diz. 

Para Appy, entretanto, uma possi-

bilidade é de que a reforma seja inicia- Fonte: Instituto Fiscal Independente – IFI.
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da mudando os dois outros itens – os 

regimes de imposto contra imposto e 

o de crédito financeiro –, em que a 

resistência é menor, incorporados a 

outra necessidade de curto prazo do 

governo, que é compensar a perda de 

arrecadação gerada por decisão do 

STF, de março, de excluir o ICMS da 

base de cálculo do PIS/Cofins. Essa 

mudança da base de cálculo poderá 

representar uma perda de arrecada-

ção de R$ 250,3 bilhões em tributos 

que estavam sendo questionados na 

Justiça desde 2003 e, do momento da 

decisão em diante, deverá implicar 

uma perda de arrecadação da Recei-

ta Federal de R$ 20 bilhões ao ano. 

“Por enquanto, são poucas as empre-

sas que estão aplicando essa redução, 

e o governo está esperando o posicio-

namento do STF que modulará essa 

decisão”, diz. A intenção do governo 

é conseguir que a mudança passe a 

valer só a partir de 2018. “De qual-

quer forma, deverá ser tratada como 

prioridade”, afirma Appy.  

Tudo começa no orçamento
Além do aprimoramento da máqui-

na arrecadatória e, pelo lado dos 

gastos, a Reforma da Previdência, 

Pires insiste que a busca pela sus-

tentabilidade fiscal também precisa 

passar pela melhora da qualidade 

do debate do orçamento. “A Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

se limitou à definição de qual meta 

o governo deve cumprir, que se 

transforma em um número mágico. 

Mas é lá que as decisões de polí-

tica econômica começam a tomar 

forma. Se o debate fica muito po-

bre, gera custo para o ano seguin-

te, como a gente está vendo”, diz. 

Fernando Rezende, da FGV/EBA-

PE, lembra que hoje a dinâmica das 

negociações se limita em acomodar 

pressões por despesas dentro da 

proposta orçamentária, mesmo sa-

bendo que não haverá recurso para 

atender a todas, e posteriormente 

contingenciá-las – o que não signi-

fica cortá-las – na medida da frus-

tração de receitas. “Basta olhar os 

cenários fiscais que estão na LDO 

de 2018 para comprová-lo: o go-

verno trabalha com uma perspecti-

va de crescimento do PIB de 2,5%, 

muito mais alta do que estimativas 

como a da FGV/ IBRE (de 1,8%) 

ou do IFI (1,93%). Inflando a re-

ceita, fica mais fácil equacionar as 

demandas dentro de uma meta fis-

cal razoável”, descreve. E se a LDO 

não condiz com a realidade futura, 

tampouco obedece às diretrizes que 

a antecedem, contidas no Plano 

Plurianual (PPA). “A Constituição 

indica que não pode constar do or-

çamento nenhum programa que não 

esteja contemplado no PPA. Então, 

a cada ano se ajusta o orçamento 

ao PPA. Reverte-se a lógica.”

“Discutir mudanças 

estruturais de regime 

tributário com governo 

enfraquecido é algo que 

me preocupa muito, pelos 

resultados que pode gerar” 

Bernard Appy, CCCiF

Esse mau hábito, diz Rezende, 

se torna ainda mais daninho frente 

ao Novo Regime Fiscal, que pre-

tende disciplinar os gastos ao fi-

xar o teto de despesas primárias 

da União. “Hoje temos despesas 

obrigatórias que ocupam mais de 

90% do orçamento, e sem uma 

discussão aprofundada desse qua-

dro o discurso político fica mais 

ou menos assim: o obrigatório é 

prioritário e o discricionário é irre-

levante. Mas no discricionário está 

todo o gasto de custeio e de inves-

timento, o qual tem caído a níveis 

baixíssimos”, diz. Em entrevista 

nesta edição (pág 12), Ana Paula 

Vescovi, secretária do Tesouro Na-

cional, reforça esse apelo. “Depois 

de dois anos de intensos cortes em 

despesas discricionárias, batemos 

no muro. Não será possível mais 

adiarmos a revisão das despesas 

obrigatórias”, afirma. “Estamos 

Investimento do governo federal despenca 
 despesas de capital no acumulado do primeiro semestre

2017 – R$ 16,9 bilhões
Queda de • 37% em valores correntes em 

relação a 2016 (R$ 26,7 bilhões)

Queda de • 58% em relação a 2014, quando se 

registrou o maior volume (R$ 40,3 bilhões)

O menor valor desde 2009, quando • 

somaram R$ 11,9 bilhões

Fonte: Tesouro Nacional.

Pressão da Previdência

Fonte: Instituto Fiscal Independente – IFI.

Dependendo do ambiente político, o 

governo pode perder muito em ter-

mos de arrecadação, e ter uma nova 

expectativa frustrada”, confirma Pi-

res. “Para fazê-la, precisa ter garantia 

de que o debate será minimamente 

racional e que a reforma será uma 

reforma e não uma contrarreforma. 

Acho que o ambiente agora é bastan-

te confuso e ano que vem tem eleição, 

por isso acho difícil ver grandes refor-

mas daqui para frente”, diz. 

Para Appy, entretanto, uma possi-

bilidade é de que a reforma seja inicia- Fonte: Instituto Fiscal Independente – IFI.
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presos a uma armadilha: enquan-

to não adequarmos os gastos obri-

gatórios, de maneira estrutural, o 

ajuste continuará a prejudicar des-

pesas de investimentos, parte cen-

tral do gasto discricionário”, reite-

ra Felipe Salto, do IFI.

Sob o ponto de vista de cumpri-

mento do teto dos gastos, Vilma 

ressalta que já em 2019 a receita 

não comprometida que pode ser-

vir para o ajuste das despesas ao 

novo regime fiscal cairá brusca-

mente – de R$ 174,5 bilhões em 

2017 para R$ 92,5 bi em 2019 e 

R$ 16,3 bi em 2021. As contas da 

pesquisadora consideram as atuais 

regras próprias de reajuste de algu-

mas despesas obrigatórias – como 

a do salário mínimo, que determi-

na o cálculo do piso previdenciário 

e assistencial. “A pressão real virá 

a partir de 2019, mas mesmo em 

2018 já sentiremos o aperto”, afir-

ma. O motivo é que o IPCA do fim 

de 2017, que valerá para os reajus-

tes indexados ao salário mínimo 

e impactam gastos como abono e 

previdência, será maior (3,6%, na 

estimativa da FGV/IBRE) do que os 

3% verificados em junho, que foi 

“A instituição da LDO 

talvez seja uma das 

melhores invenções da 

Constituinte. Só que 

nunca foi aplicada como 

diz a Constituição” 

Fernando Rezende – FGV/EBAPE

o índice oficialmente usado para 

corrigir o teto das despesas primá-

rias de 2018. 

Rezende defende a necessidade 

de se incluir a revisão dos procedi-

mentos da LDO na agenda de ajus-

tes, e no fechamento desta edição 

preparava um texto com sugestões 

que retomam os princípios defini-

dos na Constituição para a elabo-

ração da lei. “Eu diria que a insti-

tuição da LDO talvez seja uma das 

melhores invenções da Constituin-

te. Só que nunca foi aplicada como 

diz a Constituição”, afirma. Na 

sua proposta, Rezende propõe a 

redução do texto da LDO, dividin-

do-a em dois capítulos. O primei-

ro estabeleceria as diretrizes para 

cumprir o equilíbrio das contas 

públicas; uma diretriz para reduzir 

o desequilíbrio das prioridades so-

ciais; as prioridades de uma políti-

ca de investimento público (como 

0%

20%

11%

17%

51%
Outros R$ 8

Crescerá pela inflação R$ 297 

Sobra para ajuste R$ 160

Não sujeitas ao NRF R$ 263 

Transferências de renda R$ 747 

Fonte: FGV/IBRE.

Distribuição orçamentária em 2016
(em R$ bilhões)
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Fonte: FGV/IBRE.

infraestrutura e educação); e regras 

para orientar a política de crédito 

das agências financeiras, como já é 

estipulado na Constituição. E, num 

segundo capítulo, detalhes das di-

retrizes e metas a serem alcança-

das. “Algo objetivo, pois a lista de 

programas e ações para atender às 

diretrizes é objeto da LOA”, diz. 

A proposta de Rezende também 

é inspirada no exemplo da Suécia, 

que no início dos anos 1990 regis-

trava um forte desequilíbrio fiscal, 

e para debelá-lo lançou mão de 

uma profunda reforma no proces-

so orçamentário. “O mais curioso 

é que a solução adotada pela Su-

écia foi o modelo que constitucio-

nalmente temos, mas não usamos. 

Acabamos desenvolvendo uma ver-

são enorme e demasiadamente de-

talhada, e que nem por isso atende 

a todos os direitos sociais previs-

tos na Constituição”, diz. “Não é 

à toa que a única parte que acaba 

sendo discutida pela sociedade é a 

meta.” O objetivo de Rezende é es-

timular o debate para gerar alguma 

resposta política já na discussão da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

de 2019. “Precisamos de força de 

vontade para resgatar o princípio 

da lei orçamentária. Acho que o 

ano que vem é o momento apro-

priado para essa discussão, com 

campanha eleitoral na agenda. É 

necessário incentivá-la e, eventu-

almente, incorporar o tema numa 

reforma”, conclui.  Fonte: FGV/IBRE.
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presos a uma armadilha: enquan-

to não adequarmos os gastos obri-

gatórios, de maneira estrutural, o 

ajuste continuará a prejudicar des-

pesas de investimentos, parte cen-

tral do gasto discricionário”, reite-

ra Felipe Salto, do IFI.

Sob o ponto de vista de cumpri-

mento do teto dos gastos, Vilma 

ressalta que já em 2019 a receita 

não comprometida que pode ser-

vir para o ajuste das despesas ao 

novo regime fiscal cairá brusca-

mente – de R$ 174,5 bilhões em 

2017 para R$ 92,5 bi em 2019 e 

R$ 16,3 bi em 2021. As contas da 

pesquisadora consideram as atuais 

regras próprias de reajuste de algu-

mas despesas obrigatórias – como 

a do salário mínimo, que determi-

na o cálculo do piso previdenciário 

e assistencial. “A pressão real virá 

a partir de 2019, mas mesmo em 

2018 já sentiremos o aperto”, afir-

ma. O motivo é que o IPCA do fim 

de 2017, que valerá para os reajus-

tes indexados ao salário mínimo 

e impactam gastos como abono e 

previdência, será maior (3,6%, na 

estimativa da FGV/IBRE) do que os 

3% verificados em junho, que foi 

“A instituição da LDO 

talvez seja uma das 

melhores invenções da 

Constituinte. Só que 

nunca foi aplicada como 

diz a Constituição” 

Fernando Rezende – FGV/EBAPE

o índice oficialmente usado para 

corrigir o teto das despesas primá-

rias de 2018. 

Rezende defende a necessidade 

de se incluir a revisão dos procedi-

mentos da LDO na agenda de ajus-

tes, e no fechamento desta edição 

preparava um texto com sugestões 

que retomam os princípios defini-

dos na Constituição para a elabo-

ração da lei. “Eu diria que a insti-

tuição da LDO talvez seja uma das 

melhores invenções da Constituin-

te. Só que nunca foi aplicada como 

diz a Constituição”, afirma. Na 

sua proposta, Rezende propõe a 

redução do texto da LDO, dividin-

do-a em dois capítulos. O primei-

ro estabeleceria as diretrizes para 

cumprir o equilíbrio das contas 

públicas; uma diretriz para reduzir 

o desequilíbrio das prioridades so-

ciais; as prioridades de uma políti-

ca de investimento público (como 
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Sobra para ajuste R$ 160
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Fonte: FGV/IBRE.
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das agências financeiras, como já é 

estipulado na Constituição. E, num 

segundo capítulo, detalhes das di-

retrizes e metas a serem alcança-

das. “Algo objetivo, pois a lista de 

programas e ações para atender às 

diretrizes é objeto da LOA”, diz. 

A proposta de Rezende também 

é inspirada no exemplo da Suécia, 

que no início dos anos 1990 regis-

trava um forte desequilíbrio fiscal, 

e para debelá-lo lançou mão de 

uma profunda reforma no proces-

so orçamentário. “O mais curioso 

é que a solução adotada pela Su-

écia foi o modelo que constitucio-

nalmente temos, mas não usamos. 

Acabamos desenvolvendo uma ver-

são enorme e demasiadamente de-

talhada, e que nem por isso atende 

a todos os direitos sociais previs-

tos na Constituição”, diz. “Não é 

à toa que a única parte que acaba 

sendo discutida pela sociedade é a 

meta.” O objetivo de Rezende é es-

timular o debate para gerar alguma 

resposta política já na discussão da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

de 2019. “Precisamos de força de 

vontade para resgatar o princípio 

da lei orçamentária. Acho que o 

ano que vem é o momento apro-

priado para essa discussão, com 

campanha eleitoral na agenda. É 

necessário incentivá-la e, eventu-

almente, incorporar o tema numa 

reforma”, conclui.  Fonte: FGV/IBRE.
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Fonte: Compilação Conjuntura Econômica a partir de dados do BC e do BNDES.

Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro

E mais alguma coisa aqui ampliando 

o tema com essa mesma quantidade 

de toques que está digitado. O título 

e a linha fina que eu coloquei são só 

uma indicação do que eu imaginei 

para esta arte aqui neste espaço.

TJLP tem ficado frequentemente abaixo da metade da Selic
Série histórica da Selic e da TJLP em dezembro de cada ano (2000-2016)

de 2,4% no âmbito nacional, qua-
tro regiões/estados – Rio de Janeiro, 
Pará, Paraná e Santa Catarina – das 
15 pesquisadas apresentaram resul-
tados positivos no acumulado de 12 
meses, algo que não acontecia desde 
janeiro de 2015. E em 12 das 15 re-
giões/estados o número de 12 meses 
em maio foi melhor do que o dos 12 
meses encerrados em abril.

“O pequeno ganho de cresci-
mento em alguns locais já traz uma 

sensação melhor do que no passado 
recente”, disse Macedo, mas ressal-
vando que “o espalhamento regio-
nal e setorial ainda não permite de-
tectar uma trajetória consistente”. 
O analista chama a atenção para 
números que, no seu entendimento, 
justificam de sobra toda essa caute-
la: o ganho acumulado de 1,9% em 
abril e maio na série com ajuste sa-
zonal ainda está 18,5% abaixo do 
pico alcançado em junho de 2013, 
embora em outubro do ano passa-
do essa diferença fosse superior a 
20%. Outro alerta: em termos de 
patamar de produção, a indústria 
estava em maio no mesmo nível de 
fevereiro de 2009, em plena crise 
provocada pela bolha imobiliária 
norte-americana.

O crescimento de 0,5% acumula-
do nos cinco primeiros meses deste 
ano apontava para um primeiro se-
mestre positivo na indústria, salvo 
alguma hecatombe. Os primeiros 
dados de junho mostravam que a 
produção de veículos sofreu uma 
freada de 15,4% em relação a maio, 
refletindo acúmulo de estoques e, 
como ressaltou o presidente da As-

Indústria reage, mas 
não empolga

tendo atingido o ponto mais fundo 
nesse mergulho em junho de 2016, 
com queda de 9,7%. A partir de ju-
lho do ano passado as estatísticas 
de 12 meses começaram a suavizar 
como se o hipotético mergulhador 
tivesse iniciado o retorno à superfí-
cie ainda não alcançada. Em dezem-
bro de 2016 a cota estava em -6,5% 
e em maio último chegou a -2,4%, 
permitindo vislumbrar a luz do sol.

“A série de 12 meses é o melhor 
indicador de tendência. É evidente 
que há uma melhora, com dez ati-
vidades no positivo, algo que não se 
via desde junho de 2014”, ressalta 
Macedo, destacando que, na pon-
ta, houve espalhamento do sinal de 
crescimento tanto em abril quanto 
em maio, tendo neste sido registra-
do crescimento em 18 dos 26 ramos 
industriais que fazem parte da Pes-
quisa Industrial Mensal – Produção 
Física (PIM-PF) do IBGE.

O técnico do órgão estatístico 
oficial do país destacou que o com-
portamento regional da indústria 
alimenta também esperanças de 
uma retomada do crescimento. Em 
maio, apesar do indicador negativo 

“A série de 12 meses é o 

melhor indicador 

de tendência. É evidente 

que há uma melhora, 

com dez atividades 

no positivo”  

André Macedo – IBGE

O setor de carnes foi um dos escolhidos pelo BNDES na política 

de criação de grandes players internacionais de capital 

brasileiro, apelidada de Campeões Nacionais

Não é segredo para nenhum brasilei-
ro, por menos informado que seja, 
a avassaladora invasão de produtos 
industriais de origem asiática, espe-
cialmente chinesa, às prateleiras do 
comércio do país nas duas últimas 
décadas, nas mais variadas especia-
lidades. É muito provável que nas 
festas de aniversário das crianças 
brasileiras, todos os produtos utili-
zados para montar a infraestrutura 
sejam de fabricação chinesa. Ainda 
assim, o Brasil segue sendo uma das 
dez principais economias industriais 
do mundo, fabricando de caixas de 
fósforos a aviões.

Essa condição, conquistada com 
marchas e contramarchas a partir 
de meados do século passado, por 
si só justifica a esperança com que 
foram recebidos os dados do IBGE 
relativos à produção industrial 
nos primeiros meses deste ano, 
especialmente em abril e maio, os 
dois últimos resultados conheci-
dos até o fechamento desta edição. 
Na comparação mês a mês, abril e 
maio acumularam crescimento de 
1,9%, anulando com sobras a que-
da de 1,6% registrada em março 
na comparação com fevereiro. Mas 
o clima geral ainda é de reticências 
quanto ao fôlego dessa recupera-
ção conjuntural e de pessimismo 

quanto a uma recuperação estrutu-
ral mais profunda.

Maio, marcado pelo forte re-
crudescimento da crise política do 
país com a revelação, no dia 17, 
de detalhes da delação premiada 
do empresário Joesley Batista ao 
Ministério Público Federal (MPF), 
surpreendeu a maioria dos econo-
mistas com crescimento de 0,8% 
sobre abril e de 4% sobre maio de 
2016, o maior crescimento nesta 
forma de comparação desde feve-
reiro de 2014 (4,8%). Mas, con-
forme ressalta André Macedo, ge-
rente da Coordenação de Indústria 
do IBGE, é na série histórica dos 
números acumulados ao longo de 
12 meses que se encontra a certeza 
de que há uma evidente inversão da 
curva de desempenho da atividade 
industrial no Brasil.

A série mês a mês com o resultado 
acumulado em 12 meses entrou no 
negativo (-0,5%) em junho de 2014 
e não mais retornou ao sinal positi-
vo, pelo menos até maio deste ano, 

Fonte: IBGE.
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Fonte: Compilação Conjuntura Econômica a partir de dados do BC e do BNDES.

Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro

E mais alguma coisa aqui ampliando 

o tema com essa mesma quantidade 

de toques que está digitado. O título 

e a linha fina que eu coloquei são só 

uma indicação do que eu imaginei 

para esta arte aqui neste espaço.

TJLP tem ficado frequentemente abaixo da metade da Selic
Série histórica da Selic e da TJLP em dezembro de cada ano (2000-2016)

de 2,4% no âmbito nacional, qua-
tro regiões/estados – Rio de Janeiro, 
Pará, Paraná e Santa Catarina – das 
15 pesquisadas apresentaram resul-
tados positivos no acumulado de 12 
meses, algo que não acontecia desde 
janeiro de 2015. E em 12 das 15 re-
giões/estados o número de 12 meses 
em maio foi melhor do que o dos 12 
meses encerrados em abril.

“O pequeno ganho de cresci-
mento em alguns locais já traz uma 

sensação melhor do que no passado 
recente”, disse Macedo, mas ressal-
vando que “o espalhamento regio-
nal e setorial ainda não permite de-
tectar uma trajetória consistente”. 
O analista chama a atenção para 
números que, no seu entendimento, 
justificam de sobra toda essa caute-
la: o ganho acumulado de 1,9% em 
abril e maio na série com ajuste sa-
zonal ainda está 18,5% abaixo do 
pico alcançado em junho de 2013, 
embora em outubro do ano passa-
do essa diferença fosse superior a 
20%. Outro alerta: em termos de 
patamar de produção, a indústria 
estava em maio no mesmo nível de 
fevereiro de 2009, em plena crise 
provocada pela bolha imobiliária 
norte-americana.

O crescimento de 0,5% acumula-
do nos cinco primeiros meses deste 
ano apontava para um primeiro se-
mestre positivo na indústria, salvo 
alguma hecatombe. Os primeiros 
dados de junho mostravam que a 
produção de veículos sofreu uma 
freada de 15,4% em relação a maio, 
refletindo acúmulo de estoques e, 
como ressaltou o presidente da As-

Indústria reage, mas 
não empolga

tendo atingido o ponto mais fundo 
nesse mergulho em junho de 2016, 
com queda de 9,7%. A partir de ju-
lho do ano passado as estatísticas 
de 12 meses começaram a suavizar 
como se o hipotético mergulhador 
tivesse iniciado o retorno à superfí-
cie ainda não alcançada. Em dezem-
bro de 2016 a cota estava em -6,5% 
e em maio último chegou a -2,4%, 
permitindo vislumbrar a luz do sol.

“A série de 12 meses é o melhor 
indicador de tendência. É evidente 
que há uma melhora, com dez ati-
vidades no positivo, algo que não se 
via desde junho de 2014”, ressalta 
Macedo, destacando que, na pon-
ta, houve espalhamento do sinal de 
crescimento tanto em abril quanto 
em maio, tendo neste sido registra-
do crescimento em 18 dos 26 ramos 
industriais que fazem parte da Pes-
quisa Industrial Mensal – Produção 
Física (PIM-PF) do IBGE.

O técnico do órgão estatístico 
oficial do país destacou que o com-
portamento regional da indústria 
alimenta também esperanças de 
uma retomada do crescimento. Em 
maio, apesar do indicador negativo 

“A série de 12 meses é o 

melhor indicador 

de tendência. É evidente 

que há uma melhora, 

com dez atividades 

no positivo”  

André Macedo – IBGE

O setor de carnes foi um dos escolhidos pelo BNDES na política 

de criação de grandes players internacionais de capital 

brasileiro, apelidada de Campeões Nacionais

Não é segredo para nenhum brasilei-
ro, por menos informado que seja, 
a avassaladora invasão de produtos 
industriais de origem asiática, espe-
cialmente chinesa, às prateleiras do 
comércio do país nas duas últimas 
décadas, nas mais variadas especia-
lidades. É muito provável que nas 
festas de aniversário das crianças 
brasileiras, todos os produtos utili-
zados para montar a infraestrutura 
sejam de fabricação chinesa. Ainda 
assim, o Brasil segue sendo uma das 
dez principais economias industriais 
do mundo, fabricando de caixas de 
fósforos a aviões.

Essa condição, conquistada com 
marchas e contramarchas a partir 
de meados do século passado, por 
si só justifica a esperança com que 
foram recebidos os dados do IBGE 
relativos à produção industrial 
nos primeiros meses deste ano, 
especialmente em abril e maio, os 
dois últimos resultados conheci-
dos até o fechamento desta edição. 
Na comparação mês a mês, abril e 
maio acumularam crescimento de 
1,9%, anulando com sobras a que-
da de 1,6% registrada em março 
na comparação com fevereiro. Mas 
o clima geral ainda é de reticências 
quanto ao fôlego dessa recupera-
ção conjuntural e de pessimismo 

quanto a uma recuperação estrutu-
ral mais profunda.

Maio, marcado pelo forte re-
crudescimento da crise política do 
país com a revelação, no dia 17, 
de detalhes da delação premiada 
do empresário Joesley Batista ao 
Ministério Público Federal (MPF), 
surpreendeu a maioria dos econo-
mistas com crescimento de 0,8% 
sobre abril e de 4% sobre maio de 
2016, o maior crescimento nesta 
forma de comparação desde feve-
reiro de 2014 (4,8%). Mas, con-
forme ressalta André Macedo, ge-
rente da Coordenação de Indústria 
do IBGE, é na série histórica dos 
números acumulados ao longo de 
12 meses que se encontra a certeza 
de que há uma evidente inversão da 
curva de desempenho da atividade 
industrial no Brasil.

A série mês a mês com o resultado 
acumulado em 12 meses entrou no 
negativo (-0,5%) em junho de 2014 
e não mais retornou ao sinal positi-
vo, pelo menos até maio deste ano, 

Fonte: IBGE.
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sociação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea), 
Antonio Megale, pelo efeito de um 
dia a menos de trabalho que, sozi-
nho, representa perda de 5,5% na 
produção mensal. Na comparação 
com junho de 2016, houve cresci-
mento de 15,1%.

A dificuldade constatada por Ma-
cedo, e pela maioria dos analistas ou-
vidos para esta reportagem, para de-
finir uma tendência positiva pode ser 
medida pelos números setoriais dos 
cinco primeiros meses do ano. So-
mente a indústria extrativa mineral, 
com aumento de 0,78% associado 
principalmente à produção de miné-
rio de ferro, e, no âmbito da indústria 
de transformação, a já destacada pro-
dução de veículos automotores, com 

0,92%, tiveram desempenho acima 
da média no período.

Apesar de resultados animado-
res, como 0,34% nos equipamen-
tos de informática, 0,24% na me-
talurgia, esta impulsionada pela 
entrada em produção de uma nova 
siderúrgica, a de Pecém, no Ceará, e 
0,11% em máquinas e equipamen-
tos (0,38% se considerado apenas 
maio sobre maio), o conjunto dos 
13 ramos com números positivos 
no acumulado do ano não permite 
dizer que são eles que irão liderar 
uma recuperação mais perene, dada 
a pouca consistência do gráfico de 
desempenho. “Precisamos esperar 
mais números”, avalia Macedo.

O técnico do IBGE alerta para o 
quadro de incertezas ainda muito 

presente no cotidiano do país, afetan-
do as decisões de consumo e de inves-
timentos. “As decisões de consumo 
das famílias e de investimentos dos 
empresários dependem fundamental-
mente da confiança”, ressaltou.

Base deprimida
O mesmo acontece quando a obser-
vação é feita pela rota das categorias 
de uso, conforme mostra o econo-
mista Julio Mereb, pesquisador do 
Boletim Macro IBRE, da FGV, es-
pecializado no setor industrial. “Os 
dados da indústria no segundo tri-
mestre surpreenderam de maneira 
positiva, especialmente em maio”, 
disse, destacando que esse desempe-
nho favorável ganhou espalhamento 

entre as categorias, com destaque 
para os bens de consumo duráveis.

Quando se observa a série com-
parativa com o mesmo mês do ano 
anterior, os bens duráveis estão com 
sinal positivo, ainda que oscilan-
te, desde novembro de 2016, tendo 
crescido 20,6% em maio, ante ape-
nas 0,8% no mês anterior. Neste 
caso, Mereb chama especialmente a 
atenção para a base de comparação 
muito deprimida, favorecendo a re-
sultados positivos, uma vez que de 
setembro de 2015 a maio de 2016 
a “melhor” performance dos bens 
de consumo duráveis em relação 
ao mesmo mês do ano anterior foi 
-18,4% em maio de 2016.

Mas é fato que todas as catego-
rias de uso entraram no azul em 
maio nessa forma de comparação, 
com 2,9% para os bens intermediá-
rios, 7,5% para os bens de capital e 
1,4% para os bens de consumo se-
miduráveis e não duráveis. Como a 
prévia do Boletim Macro para junho 
não apresentava, até meados de ju-
lho, “nada de trágico”, nas palavras 
do economista, apesar da queda na 
produção de veículos em relação a 
maio, Mereb avalia que a tendência, 
inclusive para este trimestre, seria da 
continuidade de uma recuperação 
gradual da indústria, sem nenhum 
resultado espetacular.

Quando se vai para o terreno das 
prospecções, o efeito das incertezas 
segue pesando de forma significativa 
nas análises. A coordenadora da Son-
dagem da Indústria da FGV/IBRE, 
Tabi Thuler Santos, ressalta antes de 
mais nada que, paralelamente a um 
passado recente marcado pela vo-
latilidade dos números conhecidos, 
apesar do que ela considera relativa 
surpresa positiva de maio, o futuro 

mantém o suspense, especialmente 
em decorrência da incerteza política 
desencadeada pelo “caso JBS” que 
se desencadeou no dia 17 daquele 
mês, quando o quadro produtivo “já 
estava contratado”.

Segundo a análise da economis-
ta, o que está em jogo é o prazo 
de duração do ambiente de incer-
teza e seus impactos sobre os agen-
tes econômicos. Por exemplo, o 
desempenho muito comemorado 
dos bens de capital em maio em 
termos de produção física, no ter-
reno das sondagens, que antecipa 
em um mês a medição do IBGE, o 
desempenho da categoria que mede 
o apetite por investimentos não foi 
tão bom. “Em maio e junho a son-
dagem apresentou queda nos bens 
de capital. Como ela antecipa em 
um mês a produção física, é possí-

vel que os números de junho e de 
julho venham piores do que os de 
maio”, analisou.

De acordo com Tabi, um dos prin-
cipais indícios de que a confiança 
dos empresários da indústria segue 
muito instável é a formação de es-
toques excessivos, cujo efeito prático 
é a derrubada da produção no perí-
odo seguinte. “A indústria não está 
conseguindo prever as vendas e por 
isso aumenta seus estoques e em se-
guida reduz a produção”, explicou, 
destacando que no conjunto das 
categorias de uso o melhor nível de 
confiança está com os bens interme-
diários, especialmente no segmento 
da celulose, um ramo que é, basica-
mente, atrelado a exportações.

A preocupação da economista 
com a crise política é justificada 
pelos fatos. Tabi explicou que, em 

Indústria geral Bens de capital
Bens 

intermediários
Bens duráveis

Semiduráveis e 
não duráveis

Maio/16 -7,3 -9,9 -7,7 -18,4 -1,6

Junho -5,3 -1,5 -7 -7,2 -1,3

Julho -6,2 -11,1 -4,5 -16,2 6,1

Agosto -4,8 5,4 -6,4 -11 -1,8

Setembro -4,1 -4,3 -3,6 -7,5 -4,1

Outubro -7,3 -8,5 -7,1 -8,2 -7,2

Novembro -1,2 3,2 -0,9 7,1 -4,6

Dezembro 1,6 16,9 -0,8 5,5 -3,3

Janeiro/17 0,0 5,7 0,9 4,4 1,9

Fevereiro -0,6 3,8 -2,7 20,4 -1,7

Março 1,7 5,4 0,6 9,3 1,2

Abril -4,3 -4,7 -3,3 0,8 -8,6

Maio 4,0 7,5 2,9 20,6 1,4

Fonte: IBGE.

Produção de duráveis cresce desde novembro de 2016
Produção mensal sobre o mesmo mês do ano anterior por categorias de uso – maio/2016 a maio/2017 (variação %)

Indústria 
geral

Indústria 
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Indústria de 
transformação
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-8,6 -11,2 -8,3

-8,3 -11,9 -7,7
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-3,6 -4,3 -3,4

-3,4 -2,7 -3,5

-2,4 -1,4 -2,6

Em 12 meses, trajetória ascendente, ainda negativa
Variação (%) em 12 meses da indústria em relação aos 12 meses anteriores

Fonte: IBGE.
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sociação Nacional dos Fabricantes 
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com aumento de 0,78% associado 
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rio de ferro, e, no âmbito da indústria 
de transformação, a já destacada pro-
dução de veículos automotores, com 
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entrada em produção de uma nova 
siderúrgica, a de Pecém, no Ceará, e 
0,11% em máquinas e equipamen-
tos (0,38% se considerado apenas 
maio sobre maio), o conjunto dos 
13 ramos com números positivos 
no acumulado do ano não permite 
dizer que são eles que irão liderar 
uma recuperação mais perene, dada 
a pouca consistência do gráfico de 
desempenho. “Precisamos esperar 
mais números”, avalia Macedo.

O técnico do IBGE alerta para o 
quadro de incertezas ainda muito 

presente no cotidiano do país, afetan-
do as decisões de consumo e de inves-
timentos. “As decisões de consumo 
das famílias e de investimentos dos 
empresários dependem fundamental-
mente da confiança”, ressaltou.

Base deprimida
O mesmo acontece quando a obser-
vação é feita pela rota das categorias 
de uso, conforme mostra o econo-
mista Julio Mereb, pesquisador do 
Boletim Macro IBRE, da FGV, es-
pecializado no setor industrial. “Os 
dados da indústria no segundo tri-
mestre surpreenderam de maneira 
positiva, especialmente em maio”, 
disse, destacando que esse desempe-
nho favorável ganhou espalhamento 

entre as categorias, com destaque 
para os bens de consumo duráveis.

Quando se observa a série com-
parativa com o mesmo mês do ano 
anterior, os bens duráveis estão com 
sinal positivo, ainda que oscilan-
te, desde novembro de 2016, tendo 
crescido 20,6% em maio, ante ape-
nas 0,8% no mês anterior. Neste 
caso, Mereb chama especialmente a 
atenção para a base de comparação 
muito deprimida, favorecendo a re-
sultados positivos, uma vez que de 
setembro de 2015 a maio de 2016 
a “melhor” performance dos bens 
de consumo duráveis em relação 
ao mesmo mês do ano anterior foi 
-18,4% em maio de 2016.

Mas é fato que todas as catego-
rias de uso entraram no azul em 
maio nessa forma de comparação, 
com 2,9% para os bens intermediá-
rios, 7,5% para os bens de capital e 
1,4% para os bens de consumo se-
miduráveis e não duráveis. Como a 
prévia do Boletim Macro para junho 
não apresentava, até meados de ju-
lho, “nada de trágico”, nas palavras 
do economista, apesar da queda na 
produção de veículos em relação a 
maio, Mereb avalia que a tendência, 
inclusive para este trimestre, seria da 
continuidade de uma recuperação 
gradual da indústria, sem nenhum 
resultado espetacular.

Quando se vai para o terreno das 
prospecções, o efeito das incertezas 
segue pesando de forma significativa 
nas análises. A coordenadora da Son-
dagem da Indústria da FGV/IBRE, 
Tabi Thuler Santos, ressalta antes de 
mais nada que, paralelamente a um 
passado recente marcado pela vo-
latilidade dos números conhecidos, 
apesar do que ela considera relativa 
surpresa positiva de maio, o futuro 

mantém o suspense, especialmente 
em decorrência da incerteza política 
desencadeada pelo “caso JBS” que 
se desencadeou no dia 17 daquele 
mês, quando o quadro produtivo “já 
estava contratado”.

Segundo a análise da economis-
ta, o que está em jogo é o prazo 
de duração do ambiente de incer-
teza e seus impactos sobre os agen-
tes econômicos. Por exemplo, o 
desempenho muito comemorado 
dos bens de capital em maio em 
termos de produção física, no ter-
reno das sondagens, que antecipa 
em um mês a medição do IBGE, o 
desempenho da categoria que mede 
o apetite por investimentos não foi 
tão bom. “Em maio e junho a son-
dagem apresentou queda nos bens 
de capital. Como ela antecipa em 
um mês a produção física, é possí-

vel que os números de junho e de 
julho venham piores do que os de 
maio”, analisou.

De acordo com Tabi, um dos prin-
cipais indícios de que a confiança 
dos empresários da indústria segue 
muito instável é a formação de es-
toques excessivos, cujo efeito prático 
é a derrubada da produção no perí-
odo seguinte. “A indústria não está 
conseguindo prever as vendas e por 
isso aumenta seus estoques e em se-
guida reduz a produção”, explicou, 
destacando que no conjunto das 
categorias de uso o melhor nível de 
confiança está com os bens interme-
diários, especialmente no segmento 
da celulose, um ramo que é, basica-
mente, atrelado a exportações.

A preocupação da economista 
com a crise política é justificada 
pelos fatos. Tabi explicou que, em 
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Semiduráveis e 
não duráveis

Maio/16 -7,3 -9,9 -7,7 -18,4 -1,6
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Fevereiro -0,6 3,8 -2,7 20,4 -1,7

Março 1,7 5,4 0,6 9,3 1,2

Abril -4,3 -4,7 -3,3 0,8 -8,6
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Produção de duráveis cresce desde novembro de 2016
Produção mensal sobre o mesmo mês do ano anterior por categorias de uso – maio/2016 a maio/2017 (variação %)
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lando a melhoria do crédito em 
geral, e a ajuda das exportações, 
estimuladas por um câmbio ainda 
favorável e pela progressiva reto-
mada da normalidade da economia 
mundial, apesar de características 
próprias – impacto do gás de xisto 

próximo, enquanto 28% responde-
ram que as contratações de pessoal 
seriam prejudicadas.

Para o economista Carlos Fre-
derico Leão Rocha, professor do 
Instituto de Economia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), o dado concreto no curto 
prazo é que a produção industrial 
parou de cair. Segue com o sinal 
negativo, mas cada vez menos ne-
gativo. Rocha avalia que, no âm-
bito conjuntural, o setor seguirá 
muito dependente do nível de ati-
vidade econômica doméstico, uma 
vez que, no seu entendimento, 
“é difícil crer que uma recupera-
ção industrial venha a ser puxada 
pelas exportações”.

“A indústria não está 

conseguindo prever 

as vendas, e por isso 

aumenta seus estoques 

e em seguida reduz 

a produção” 

Tabi Santos – FGV/IBRE

decorrência do agravamento do 
ambiente ocorrido em maio, foram 
colocadas duas questões especiais 
nas sondagens da FGV/IBRE para 
todos os setores: se o agravamen-
to da crise deveria ter impacto nas 
contratações de pessoal e nos in-
vestimentos produtivos.

No geral, 40% responderam que 
as contratações seriam afetadas e 
44% disseram que o novo ambiente 
deveria afetar as decisões de investi-
mentos. Para a indústria, o atenuan-
te é que as respostas ruins ficaram 
abaixo da média, ainda que em pa-
tamares muito elevados. Para 35% 
dos empresários industriais, o re-
crudescimento da crise afetaria seus 
investimentos produtivos no futuro 

“Não somos muito competitivos. 
Teria que haver [para aumentar essa 
competitividade no curto prazo] um 
forte aumento da produtividade e 
redução de custos, fatos pouco pro-
váveis que venham a acontecer”, 
analisou. Na avaliação do professor 
da UFRJ, que tem a economia in-
dustrial entre suas especialidades, o 
histórico da indústria brasileira tem 
sido seguir a reboque da atividade 
econômica como um todo e não o 
de liderá-la.

Como a economia parou de cair, 
Rocha avalia que o cenário indus-
trial, neste momento, é de estagna-
ção. Ao contrário do que pensam 
os economistas ortodoxos, o eco-
nomista da UFRJ, vinculado à cor-
rente desenvolvimentista, entende 
que na raiz da recessão de quase 
8% que se abateu sobre a economia 
brasileira em 2015 e 2016 está o 
ajuste fiscal que a equipe do gover-
no entende ser o principal caminho 
para a recuperação de longo pra-
zo. “O desastre dos últimos dois 
anos veio do corte do orçamento, 
ao contrário do que pensa o senso 
comum”, disse.

Neste cenário, no qual “nenhum 
componente da demanda agregada 
está crescendo ferozmente”, Rocha 
enxerga um quadro econômico de 
estagnação para os próximos tri-
mestres, com a indústria crescendo 
entre 0,5% e 1% este ano. “A não 
ser que o Meirelles [Henrique, mi-
nistro da Fazenda] resolva cortar 
ainda mais”, ponderou, entenden-
do que o aprofundamento do ajuste 
fiscal traria condições ainda piores 
para a economia e, consequente-
mente, para a indústria.

Outro economista da corrente 
desenvolvimentista que não vê nada 

digno de grandes comemorações na 
recuperação industrial é Fernando 
Sarti, professor do Instituto de Eco-
nomia da Universidade de Campinas 
(Unicamp), pesquisador do Núcleo 
de Economia Industrial e da Tec-
nologia (Neit) da instituição. “Nós 
caímos tanto que, de alguma forma, 
teríamos que acabar encontrando o 
fundo do poço, mas esse fato nem 
de longe nos coloca no patamar pré-
crise”, disse, corroborando dados 
apresentados acima.

Para Sarti, um fato positivo a ser 
observado é a sensação que vai se 
espalhando de que o cenário eco-
nômico está conseguindo “descolar 
um pouco do caos político” e al-
guns segmentos industriais come-
çam a “refletir um pouco alguma 
melhora no consumo”. O profes-
sor da Unicamp ressalta que a re-
cuperação da categoria dos bens 
semiduráveis e não duráveis, ali-
mentada em grande parte pelo de-
sempenho da agropecuária que se 
reflete na indústria de alimentos, é 
um aspecto importante a ser consi-
derado, dado o seu peso na geração 
de empregos, embora não tenha a 
mesma importância em termos de 
geração de valor agregado.

Entre os bens duráveis, descon-
tado o efeito estatístico da debacle 
sofrida pela categoria durante o 
auge da crise, Sarti considera que é 
algo a ser também visto com bons 
olhos, especialmente pela “capaci-
dade de arrasto” sobre os demais 
segmentos que possui o setor au-
tomobilístico cuja curva de desem-
penho, segundo ele, é similar à do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Na raiz dessa reação dos durá-
veis, o economista enxerga algum 
efeito da queda dos juros, estimu-

norte-americano – manterem o setor 
de petróleo “em uma via própria”. 
Ainda no campo internacional, Sar-
ti ressalta o papel da China, cujo 
ritmo de crescimento econômico 
não sofreu o abalo que era esperado 
pela maioria dos analistas.

O que preocupa de forma mais 
aguda o especialista da Unicamp é 
o desempenho dos investimentos, 
cujo comportamento influencia 
diretamente a indústria de bens 
de capital e também a de bens in-
termediários, como o setor side-
rúrgico. Neste terreno, Sarti vê a 
recuperação como muito tímida e 
também atrela uma retomada mais 
consistente a uma reversão das ex-
pectativas que viria somente após a 
“nuvem política” passar. “Por en-
quanto, a retomada da indústria é 
lenta e gradual”, ponderou.

O economista-chefe da Federa-
ção das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan), Guilherme 

Estado/região Variação (%)

Amazonas -2,6

Pará 5,5

Nordeste -2,2

Ceará -2,0

Pernambuco -0,9

Bahia -8,2

Minas Gerais -1,7

Espírito Santo -9,3

Rio de Janeiro 1,7

São Paulo -1,7

Paraná 0,3

Santa Catarina 1,3

Rio Grande do Sul -0,6

Mato Grosso -4,9

Goiás -2,5

Brasil -2,4

Em maio, só quatro 
regiões positivas 
na comparação de 
12 meses
Produção industrial regional 
nos 12 meses encerrados em 
maio contra igual período 
anterior (variação %)

Fonte: IBGE.

Bom desempenho do agronegócio refletiu-se 

na demanda por bens de capital 
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estimuladas por um câmbio ainda 
favorável e pela progressiva reto-
mada da normalidade da economia 
mundial, apesar de características 
próprias – impacto do gás de xisto 

próximo, enquanto 28% responde-
ram que as contratações de pessoal 
seriam prejudicadas.

Para o economista Carlos Fre-
derico Leão Rocha, professor do 
Instituto de Economia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), o dado concreto no curto 
prazo é que a produção industrial 
parou de cair. Segue com o sinal 
negativo, mas cada vez menos ne-
gativo. Rocha avalia que, no âm-
bito conjuntural, o setor seguirá 
muito dependente do nível de ati-
vidade econômica doméstico, uma 
vez que, no seu entendimento, 
“é difícil crer que uma recupera-
ção industrial venha a ser puxada 
pelas exportações”.

“A indústria não está 

conseguindo prever 

as vendas, e por isso 

aumenta seus estoques 

e em seguida reduz 

a produção” 

Tabi Santos – FGV/IBRE

decorrência do agravamento do 
ambiente ocorrido em maio, foram 
colocadas duas questões especiais 
nas sondagens da FGV/IBRE para 
todos os setores: se o agravamen-
to da crise deveria ter impacto nas 
contratações de pessoal e nos in-
vestimentos produtivos.

No geral, 40% responderam que 
as contratações seriam afetadas e 
44% disseram que o novo ambiente 
deveria afetar as decisões de investi-
mentos. Para a indústria, o atenuan-
te é que as respostas ruins ficaram 
abaixo da média, ainda que em pa-
tamares muito elevados. Para 35% 
dos empresários industriais, o re-
crudescimento da crise afetaria seus 
investimentos produtivos no futuro 

“Não somos muito competitivos. 
Teria que haver [para aumentar essa 
competitividade no curto prazo] um 
forte aumento da produtividade e 
redução de custos, fatos pouco pro-
váveis que venham a acontecer”, 
analisou. Na avaliação do professor 
da UFRJ, que tem a economia in-
dustrial entre suas especialidades, o 
histórico da indústria brasileira tem 
sido seguir a reboque da atividade 
econômica como um todo e não o 
de liderá-la.

Como a economia parou de cair, 
Rocha avalia que o cenário indus-
trial, neste momento, é de estagna-
ção. Ao contrário do que pensam 
os economistas ortodoxos, o eco-
nomista da UFRJ, vinculado à cor-
rente desenvolvimentista, entende 
que na raiz da recessão de quase 
8% que se abateu sobre a economia 
brasileira em 2015 e 2016 está o 
ajuste fiscal que a equipe do gover-
no entende ser o principal caminho 
para a recuperação de longo pra-
zo. “O desastre dos últimos dois 
anos veio do corte do orçamento, 
ao contrário do que pensa o senso 
comum”, disse.

Neste cenário, no qual “nenhum 
componente da demanda agregada 
está crescendo ferozmente”, Rocha 
enxerga um quadro econômico de 
estagnação para os próximos tri-
mestres, com a indústria crescendo 
entre 0,5% e 1% este ano. “A não 
ser que o Meirelles [Henrique, mi-
nistro da Fazenda] resolva cortar 
ainda mais”, ponderou, entenden-
do que o aprofundamento do ajuste 
fiscal traria condições ainda piores 
para a economia e, consequente-
mente, para a indústria.

Outro economista da corrente 
desenvolvimentista que não vê nada 

digno de grandes comemorações na 
recuperação industrial é Fernando 
Sarti, professor do Instituto de Eco-
nomia da Universidade de Campinas 
(Unicamp), pesquisador do Núcleo 
de Economia Industrial e da Tec-
nologia (Neit) da instituição. “Nós 
caímos tanto que, de alguma forma, 
teríamos que acabar encontrando o 
fundo do poço, mas esse fato nem 
de longe nos coloca no patamar pré-
crise”, disse, corroborando dados 
apresentados acima.

Para Sarti, um fato positivo a ser 
observado é a sensação que vai se 
espalhando de que o cenário eco-
nômico está conseguindo “descolar 
um pouco do caos político” e al-
guns segmentos industriais come-
çam a “refletir um pouco alguma 
melhora no consumo”. O profes-
sor da Unicamp ressalta que a re-
cuperação da categoria dos bens 
semiduráveis e não duráveis, ali-
mentada em grande parte pelo de-
sempenho da agropecuária que se 
reflete na indústria de alimentos, é 
um aspecto importante a ser consi-
derado, dado o seu peso na geração 
de empregos, embora não tenha a 
mesma importância em termos de 
geração de valor agregado.

Entre os bens duráveis, descon-
tado o efeito estatístico da debacle 
sofrida pela categoria durante o 
auge da crise, Sarti considera que é 
algo a ser também visto com bons 
olhos, especialmente pela “capaci-
dade de arrasto” sobre os demais 
segmentos que possui o setor au-
tomobilístico cuja curva de desem-
penho, segundo ele, é similar à do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Na raiz dessa reação dos durá-
veis, o economista enxerga algum 
efeito da queda dos juros, estimu-

norte-americano – manterem o setor 
de petróleo “em uma via própria”. 
Ainda no campo internacional, Sar-
ti ressalta o papel da China, cujo 
ritmo de crescimento econômico 
não sofreu o abalo que era esperado 
pela maioria dos analistas.

O que preocupa de forma mais 
aguda o especialista da Unicamp é 
o desempenho dos investimentos, 
cujo comportamento influencia 
diretamente a indústria de bens 
de capital e também a de bens in-
termediários, como o setor side-
rúrgico. Neste terreno, Sarti vê a 
recuperação como muito tímida e 
também atrela uma retomada mais 
consistente a uma reversão das ex-
pectativas que viria somente após a 
“nuvem política” passar. “Por en-
quanto, a retomada da indústria é 
lenta e gradual”, ponderou.

O economista-chefe da Federa-
ção das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan), Guilherme 

Estado/região Variação (%)

Amazonas -2,6

Pará 5,5

Nordeste -2,2

Ceará -2,0

Pernambuco -0,9

Bahia -8,2

Minas Gerais -1,7

Espírito Santo -9,3

Rio de Janeiro 1,7

São Paulo -1,7

Paraná 0,3

Santa Catarina 1,3

Rio Grande do Sul -0,6

Mato Grosso -4,9

Goiás -2,5

Brasil -2,4

Em maio, só quatro 
regiões positivas 
na comparação de 
12 meses
Produção industrial regional 
nos 12 meses encerrados em 
maio contra igual período 
anterior (variação %)

Fonte: IBGE.

Bom desempenho do agronegócio refletiu-se 

na demanda por bens de capital 
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Mercês, é outro a pedir “cuidado” 
com os números positivos recentes 
do setor de bens de capital, prin-
cipal indicador dos investimentos. 
Na sua avaliação, o desempenho 
positivo apresentado pelo segmen-
to na primeira parte deste ano está 
intimamente ligado ao desempenho 
do agronegócio, cuja safra recor-
de exigiu renovação e ampliação 
do parque de máquinas dos agri-
cultores. Mercês ainda não vê um 
espalhamento que justifique uma 
esperança em uma retomada mais 
ampla do investimento.

“Nos próximos meses haverá au-
mento da produção industrial sim, 
mas não será acompanhado por 
mais investimentos e empregos”, la-
mentou. Mercês disse que antes de 
comprar mais máquinas e contratar 
mais operários a indústria vai pas-
sar por um período de retomada da 
utilização dos equipamentos ociosos 
e pela volta dos turnos de trabalho 
que foram suprimidos no auge da 
crise. Ele cita como exemplo o caso 

da Nissan, instalada em Resende 
(RJ), que em julho retomou o tercei-
ro turno de trabalho.

Há setores industriais, como a 
siderurgia, por exemplo, com cerca 
de 40% de ociosidade. Para a in-
dústria como um todo, em junho, 
o nível de utilização da capacidade 
instalada da indústria (Nuci), me-

dido pela Sondagem Industrial da 
FGV/IBRE, apresentou queda de 
0,5 ponto percentual, para 74,2%, 
o pior resultado desde dezembro 
de 2016 quando havia chegado ao 
fundo do poço.

Para o diretor de Estudos e Polí-
ticas Macroeconômicas do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), José Ronaldo de Castro Sou-
za Júnior, ainda que a recuperação 
da atividade industrial ainda seja tí-
mida e o nível de ociosidade grande, 
“há sempre algum investimento para 
recuperar máquinas que estavam pa-
radas e vão voltar a operar”. Mas o 
economista reconhece que investi-
mento em planta nova, em amplia-
ção de capacidade, terá que esperar 
por uma redução substancial do ní-
vel de ociosidade.

Em maio o Ipea detectou um ligei-
ro crescimento, de 0,1%, do consu-
mo aparente de produtos industriais 
no Brasil, computada a produção 
doméstica mais as importações me-
nos as exportações. Na comparação 

com maio de 2016 houve aumento 
de 2,2% e nos 12 meses encerrados 
em maio o indicador mostrou pela 
12a vez consecutiva redução no rit-
mo de queda, passando de -4,2% em 
abril para -3,1% em maio.

Como a PIM-PF, do IBGE, re-
gistrou resultado negativo menor 
(-2,4%), o economista Leonardo 
Mello de Carvalho, analista de In-
dústria do próprio Ipea, conclui que 
está havendo um escoamento líqui-
do da produção doméstica para o 
setor externo. Segundo Souza, o 
Ipea prevê para este ano um cres-
cimento de 0,3% da indústria (ver-
são Contas Nacionais, que inclui 
construção e os chamados serviços 
industriais de utilidade pública) e de 
2,5% em 2018.

Recuperação difícil
Se no terreno conjuntural o que se 
discute é qual a intensidade da re-
cuperação da indústria já em curso, 
embora insuficiente, quando se fala 
em uma recuperação do peso da in-
dústria, especialmente da indústria 
de transformação, na economia bra-
sileira como um todo, os analistas 
veem poucas ou nenhuma perspecti-
va de que isso venha a acontecer em 
um horizonte previsível.

De acordo com o IBGE, o peso 
da indústria de transformação no 
PIB brasileiro caiu de 17,8% em 
2004 para 11,7% em 2016, uma 
redução de 34,3%. De acordo com 
levantamento feito pela Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), pela metodologia da 
época a indústria de transformação 
brasileira representava 35,9% do 
PIB em 1985, número que, conver-
tido para a metodologia atual uti-

lizada pelo IBGE seria de 21,6%, 
ou seja, 84,6% maior do que foi no 
ano passado.

“Não acho que a indústria ve-
nha a recuperar seu peso”, disse 
Mereb, da FGV/IBRE. Para ele, “o 
Brasil fez uma transição para uma 
economia de serviços, mas com 
uma produtividade muito baixa e 
este é o maior problema do país”. 
Mereb vê o custo de mão de obra 
brasileiro muito elevado, a produ-
tividade baixa, o custo tributário 
alto e a infraestrutura precária, 
tudo isso, que constitui o famoso 
“custo Brasil”, travando uma re-
tomada estrutural do papel da in-
dústria na economia e, mais ainda, 
tornando cada vez mais distante 
o objetivo de ver o país transitar 
para uma economia desenvolvida. 
A Reforma Trabalhista deverá tra-
zer ganhos no longo prazo, “mas 

não a ponto de fazer a indústria re-
tomar um protagonismo”.

Mercês, da Firjan, avalia que não 
seja impossível a indústria de trans-
formação brasileira voltar a crescer 
como proporção do PIB, desde que 
a macroeconomia do país esteja em 
equilíbrio e sejam atacados os três 
pontos que, na sua opinião, respon-
dem por 80% dos custos industriais 
do país: a legislação trabalhista, cuja 
revisão já foi encaminhada com a 
aprovação da Reforma Trabalhista 
no mês passado (julho), os custos 
tributários e a infraestrutura.

O economista-chefe da Firjan 
disse, baseado em levantamento 
feito pela entidade no ano passado, 
que a carga tributária da indústria 
brasileira é de 47%, contra 22% 
dos serviços e 6% do setor agro-
pecuário. Para Mercês, esse peso 
tributário sobre o setor reduz sua 

“Não somos muito 

competitivos. Teria 

que haver um 

forte aumento da 

produtividade e 

redução de custos” 

Carlos Frederico Rocha – UFRJ

jan/17 Fevereiro Março Abril Maio

Indústria de alimentos 1,4 1 0,9 -1,5 -1,9

Indústria têxtil -2,2 -1 1,3 2,2 3,6

Produtos de madeira 2,7 2,5 2,4 1,8 2,3

Metalurgia -4,8 -3,9 -2,2 -0,2 1,2

Produtos de informática, 
eletrônicos e ópticos

-8,9 -4,9 0 3,3 7,5

Máquinas e equipamentos -9,9 -6,7 -5,1 -4,3 -2,9

Veículos automotores -9,1 -5,4 -1,8 0,4 4,4

Fonte: IBGE.

Em 12 meses, aparecem sinais de continuidade em vários ramos, 
mas analistas acham que falta série mais longa
Evolução mensal do desempenho de setores escolhidos no acumulado de 12 meses em 
relação ao período imediatamente anterior (variação % janeiro a maio de 2017)

Pará: um dos quatro estados em que a indústria apresentou 

resultado positivo no acumulado de 12 meses
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Mercês, é outro a pedir “cuidado” 
com os números positivos recentes 
do setor de bens de capital, prin-
cipal indicador dos investimentos. 
Na sua avaliação, o desempenho 
positivo apresentado pelo segmen-
to na primeira parte deste ano está 
intimamente ligado ao desempenho 
do agronegócio, cuja safra recor-
de exigiu renovação e ampliação 
do parque de máquinas dos agri-
cultores. Mercês ainda não vê um 
espalhamento que justifique uma 
esperança em uma retomada mais 
ampla do investimento.

“Nos próximos meses haverá au-
mento da produção industrial sim, 
mas não será acompanhado por 
mais investimentos e empregos”, la-
mentou. Mercês disse que antes de 
comprar mais máquinas e contratar 
mais operários a indústria vai pas-
sar por um período de retomada da 
utilização dos equipamentos ociosos 
e pela volta dos turnos de trabalho 
que foram suprimidos no auge da 
crise. Ele cita como exemplo o caso 

da Nissan, instalada em Resende 
(RJ), que em julho retomou o tercei-
ro turno de trabalho.

Há setores industriais, como a 
siderurgia, por exemplo, com cerca 
de 40% de ociosidade. Para a in-
dústria como um todo, em junho, 
o nível de utilização da capacidade 
instalada da indústria (Nuci), me-

dido pela Sondagem Industrial da 
FGV/IBRE, apresentou queda de 
0,5 ponto percentual, para 74,2%, 
o pior resultado desde dezembro 
de 2016 quando havia chegado ao 
fundo do poço.

Para o diretor de Estudos e Polí-
ticas Macroeconômicas do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), José Ronaldo de Castro Sou-
za Júnior, ainda que a recuperação 
da atividade industrial ainda seja tí-
mida e o nível de ociosidade grande, 
“há sempre algum investimento para 
recuperar máquinas que estavam pa-
radas e vão voltar a operar”. Mas o 
economista reconhece que investi-
mento em planta nova, em amplia-
ção de capacidade, terá que esperar 
por uma redução substancial do ní-
vel de ociosidade.

Em maio o Ipea detectou um ligei-
ro crescimento, de 0,1%, do consu-
mo aparente de produtos industriais 
no Brasil, computada a produção 
doméstica mais as importações me-
nos as exportações. Na comparação 

com maio de 2016 houve aumento 
de 2,2% e nos 12 meses encerrados 
em maio o indicador mostrou pela 
12a vez consecutiva redução no rit-
mo de queda, passando de -4,2% em 
abril para -3,1% em maio.

Como a PIM-PF, do IBGE, re-
gistrou resultado negativo menor 
(-2,4%), o economista Leonardo 
Mello de Carvalho, analista de In-
dústria do próprio Ipea, conclui que 
está havendo um escoamento líqui-
do da produção doméstica para o 
setor externo. Segundo Souza, o 
Ipea prevê para este ano um cres-
cimento de 0,3% da indústria (ver-
são Contas Nacionais, que inclui 
construção e os chamados serviços 
industriais de utilidade pública) e de 
2,5% em 2018.

Recuperação difícil
Se no terreno conjuntural o que se 
discute é qual a intensidade da re-
cuperação da indústria já em curso, 
embora insuficiente, quando se fala 
em uma recuperação do peso da in-
dústria, especialmente da indústria 
de transformação, na economia bra-
sileira como um todo, os analistas 
veem poucas ou nenhuma perspecti-
va de que isso venha a acontecer em 
um horizonte previsível.

De acordo com o IBGE, o peso 
da indústria de transformação no 
PIB brasileiro caiu de 17,8% em 
2004 para 11,7% em 2016, uma 
redução de 34,3%. De acordo com 
levantamento feito pela Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), pela metodologia da 
época a indústria de transformação 
brasileira representava 35,9% do 
PIB em 1985, número que, conver-
tido para a metodologia atual uti-

lizada pelo IBGE seria de 21,6%, 
ou seja, 84,6% maior do que foi no 
ano passado.

“Não acho que a indústria ve-
nha a recuperar seu peso”, disse 
Mereb, da FGV/IBRE. Para ele, “o 
Brasil fez uma transição para uma 
economia de serviços, mas com 
uma produtividade muito baixa e 
este é o maior problema do país”. 
Mereb vê o custo de mão de obra 
brasileiro muito elevado, a produ-
tividade baixa, o custo tributário 
alto e a infraestrutura precária, 
tudo isso, que constitui o famoso 
“custo Brasil”, travando uma re-
tomada estrutural do papel da in-
dústria na economia e, mais ainda, 
tornando cada vez mais distante 
o objetivo de ver o país transitar 
para uma economia desenvolvida. 
A Reforma Trabalhista deverá tra-
zer ganhos no longo prazo, “mas 

não a ponto de fazer a indústria re-
tomar um protagonismo”.

Mercês, da Firjan, avalia que não 
seja impossível a indústria de trans-
formação brasileira voltar a crescer 
como proporção do PIB, desde que 
a macroeconomia do país esteja em 
equilíbrio e sejam atacados os três 
pontos que, na sua opinião, respon-
dem por 80% dos custos industriais 
do país: a legislação trabalhista, cuja 
revisão já foi encaminhada com a 
aprovação da Reforma Trabalhista 
no mês passado (julho), os custos 
tributários e a infraestrutura.

O economista-chefe da Firjan 
disse, baseado em levantamento 
feito pela entidade no ano passado, 
que a carga tributária da indústria 
brasileira é de 47%, contra 22% 
dos serviços e 6% do setor agro-
pecuário. Para Mercês, esse peso 
tributário sobre o setor reduz sua 

“Não somos muito 

competitivos. Teria 

que haver um 

forte aumento da 

produtividade e 

redução de custos” 

Carlos Frederico Rocha – UFRJ

jan/17 Fevereiro Março Abril Maio

Indústria de alimentos 1,4 1 0,9 -1,5 -1,9

Indústria têxtil -2,2 -1 1,3 2,2 3,6

Produtos de madeira 2,7 2,5 2,4 1,8 2,3

Metalurgia -4,8 -3,9 -2,2 -0,2 1,2

Produtos de informática, 
eletrônicos e ópticos

-8,9 -4,9 0 3,3 7,5

Máquinas e equipamentos -9,9 -6,7 -5,1 -4,3 -2,9

Veículos automotores -9,1 -5,4 -1,8 0,4 4,4

Fonte: IBGE.

Em 12 meses, aparecem sinais de continuidade em vários ramos, 
mas analistas acham que falta série mais longa
Evolução mensal do desempenho de setores escolhidos no acumulado de 12 meses em 
relação ao período imediatamente anterior (variação % janeiro a maio de 2017)

Pará: um dos quatro estados em que a indústria apresentou 

resultado positivo no acumulado de 12 meses
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capacidade competitiva e precisa 
ser rediscutido com urgência. “A 
reforma tributária precisa entrar 
em pauta agora no segundo semes-
tre”, reclamou, acrescentando que 
a retomada dos investimentos em 
infraestrutura é outra agenda fun-
damental para a recuperação es-
trutural da indústria e que ela não 
precisa ser viabilizada.

Souza, do Ipea, pondera que, an-
tes de mais nada, a definição do que 
é indústria mudou enormemente nas 
últimas duas décadas, provocando 
uma redução natural do tamanho do 
setor como proporção do PIB não 
apenas no Brasil, mas no mundo in-
teiro, especialmente nas economias 
mais sofisticadas. Como exemplo, 
ele cita o caso da norte-americana 
Apple que distribui a fabricação pro-
priamente dita dos seus dispositivos 
para outros países, especialmente a 
China, e concentra seus esforços nos 
Estados Unidos, onde tem sua sede, 
na pesquisa e desenvolvimento de 
produtos, atividades mais próximas 
do conceito de serviço.

Ressalvada essa alteração no qua-
dro geral, o economista ressalta que 
a indústria de transformação brasi-
leira já vinha encolhendo antes da 
crise atual e destaca como um dos 
fatores responsáveis por essa redu-
ção de papel a falta de competitivi-
dade, no seu entendimento, produto 
de uma economia fechada que “nun-
ca priorizou as exportações e sempre 

foi reticente com os importados”. 
Para Souza, “a indústria brasileira 
foi montada para funcionar com 
protecionismo elevado”.

“A falta de competitividade teria 
que ser enfrentada reduzindo alguns 
setores não competitivos, só que 
com a crise fica difícil mexer nesse 
problema”, reconhece. Souza tam-
bém admite que o momento atual da 
economia brasileira não recomenda 
“sair abrindo”, mas avalia que, ar-
rumado o quadro macroeconômico 
para viabilizar a retomada do cres-
cimento, esses problemas terão que 
ser atacados.

Embora com orientação concei-
tual diferente, Rocha, professor da 
UFRJ, também não tem uma visão 
otimista quanto ao futuro da indús-
tria brasileira no longo prazo. O pes-
simismo começa pela observação de 
que o avanço da automação tende a 
restringir cada vez mais o emprego 
industrial, um problema não apenas 
brasileiro, mas mundial.

Em relação ao Brasil, o econo-
mista atribui parte dos problemas à 

“Nos próximos meses 

haverá aumento da 

produção industrial 

sim, mas não será 

acompanhado por mais 

investimentos e empregos” 

Guilherme Mercês – Firjan

abertura mal planejada do início dos 
anos 1990, cujos impactos positivos 
sobre a produtividade ocorreram 
mais pela queda do nível de emprego 
do que pelo aumento da produção. 
Quando se buscou uma retomada a 
partir do ano 2000, com estabiliza-
ção do emprego e aumento da pro-
dução, constatou-se que a indústria 
do país perdera capacitação.

“Eu acompanhei de perto o pro-
blema na indústria do petróleo. 
Houve perda de capacitação em 
engenharia e a retomada do cresci-
mento do setor com conteúdo local 
ficou muito difícil.” Segundo o pro-
fessor da UFRJ, não havia no país 
engenheiros com mais de dez anos 
de experiência e as empresas tive-
ram que partir para a contratação 
de aposentados. Rocha associa toda 
essa problemática ao histórico bra-
sileiro de ser pouco desenvolvido 
em inovação de mercado.

“Andamos a passos largos em 
 ciência e tecnologia, mas em pesqui-
sa e desenvolvimento (P&D) os pas-
sos foram muito curtos”, lamenta. O 
avanço em ciência e tecnologia pode 
ser medido pelo grande número de 
publicações e citações de pesquisa-

dores brasileiros no exterior e a falta 
de avanço correspondente em P&D 
fica evidente no baixíssimo número 
de patentes e licenças registradas nos 
grandes centros internacionais.

Para Sarti, da Unicamp, a ques-
tão estrutural da indústria brasi-
leira é muito mais preocupante do 
que a conjuntural. Ressaltando que 
o país ainda é uma das dez maiores 
economias industriais do mundo e 
que essa condição de possuir uma 
indústria grande e diversificada é 

“O Brasil fez uma 

transição para uma 

economia de serviços, mas 

com uma produtividade 

muito baixa e este é o 

maior problema do país” 

Julio Mereb – FGV/IBRE

Fonte: FGV/IBRE (Sondagem da Indústria).
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Em 12 meses, consumo aparente ainda é negativo
Consumo aparente de produtos industriais por grandes segmentos e 

por categorias de uso – maio de 2017 – taxas de variação (%)

privilégio de poucos, cerca de 25 
países no mundo, o economista 
lamenta que o Brasil tenha ficado 
para trás na chamada terceira re-
volução industrial e que não esteja 
havendo nenhuma preocupação em 
inserir o país nessa agenda que in-
clui a indústria 4.0, a internet das 
coisas, o desenvolvimento maciço 
de energias renováveis entre outros 
avanços que estão ocorrendo a pas-
sos largos no mundo.

O professor da Unicamp vê cada 
vez mais o Brasil caminhando para 
ser apenas um consumidor dessas 
inovações em curso. “Não vejo o 
país preparado para essa nova onda 
de inovações e não vejo também 
uma agenda de longo prazo”, disse. 
O resultado, segundo a avaliação 
de Sarti, é que o Brasil está cada 
vez mais concentrado na indústria 
tradicional e produzindo cada vez 
mais bens industriais ocos, com 
todo o recheio vindo de fora. “Es-
tamos perdendo produtividade por-
que não agregamos valor”, resume 
e conclui perguntando: “Qual o 
país populoso que deu o salto para 
o desenvolvimento sem contar com 
uma indústria forte?”.   

Fonte: Ipea.
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capacidade competitiva e precisa 
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setor como proporção do PIB não 
apenas no Brasil, mas no mundo in-
teiro, especialmente nas economias 
mais sofisticadas. Como exemplo, 
ele cita o caso da norte-americana 
Apple que distribui a fabricação pro-
priamente dita dos seus dispositivos 
para outros países, especialmente a 
China, e concentra seus esforços nos 
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foi reticente com os importados”. 
Para Souza, “a indústria brasileira 
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“Nos próximos meses 

haverá aumento da 

produção industrial 

sim, mas não será 

acompanhado por mais 

investimentos e empregos” 

Guilherme Mercês – Firjan
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Solange Monteiro, Rio de Janeiro

Revisão de modelo
Governo propõe mudança do marco legal do 
setor elétrico e inclui planos de privatização de 
ativos de geração da Eletrobras

Em julho, o governo lançou em consulta pública uma propos-
ta para reestruturar o marco legal elétrico com o objetivo de 
reduzir o nível de judicialização, restaurar a sustentabilidade 
e aumentar a eficiência do setor. Essas têm sido reivindicações 
dos agentes desde que as perdas causadas pela conjunção de 
Medida Provisória 579 (convertida na Lei no 12.783/2013) 
e grave crise hídrica passaram a prejudicar suas operações, 
especialmente no campo da geração. A MP 579 promoveu a 
antecipação da renovação de concessões em troca de redução 
dos preços da energia em até 20% e o estabelecimento de 
um regime de cotas para reger os contratos entre geradoras e 
distribuidoras. Com a falta de chuvas, o déficit na produção 
das hidroelétricas teve que ser suprido pela geração térmica, 
mais cara, onerando as companhias no cumprimento de seus 
contratos e desestabilizando o setor como um todo. 

A nota técnica levada a público apresenta, em linhas gerais, 
a preocupação por garantir um sistema de mercado eficiente 
com sinalizações econômicas adequadas, racionalização de 
subsídios ou incentivos, flexibilidade para o gerenciamento 
dos riscos sistêmicos e comerciais, e uma busca gradual pela 
ampliação do mercado livre. Mas não aponta, nesse primei-
ro momento, a trilha completa para alcançar tais objetivos. 
“A iniciativa demonstra boas intenções nas diretrizes, bem 
como em partilhá-la com agentes do mercado”, diz Paulo 
César Cunha, consultor da FGV Energia. “O vislumbre do 
passo seguinte, entretanto, não está muito claro. A indica-
ção é de gerar para os agentes a possibilidade de discutir e 
reformar o setor em condição infralegal, o que pode gerar 
uma complexidade maior do que a atual”, avalia. Entre os 
exemplos citados por Cunha está o da definição entre lastro 

e energia, que passam a ser contra-
tados separadamente. Bem como a 
ampliação do papel da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétri-
ca (CCEE) prevista no texto. “A 
ideia de centralização de operações 
facilita a criação, no futuro, de uma 
bolsa de energia. Mas não há indí-
cios claros se hipertrofiar a CCEE é 
a forma mais adequada de se fazer 
isso”, afirma. 

A análise de Camila Schoti, dire-
tora de Energia da Associação Bra-
sileira de Grandes Consumidores 
Industriais de Energia e de Consu-
midores Livres (Abrace), segue pelo 
mesmo caminho. “Se por um lado as 
18 propostas de alteração no marco 
do setor trazem aspectos positivos, 
como ampliar a liquidez no merca-
do livre, por outro a discussão de 
aspectos específicos, como a finan-
ciabilidade de projetos, não está ex-
plicitamente colocada”, menciona, 
destacando que esta afeta direta-
mente a expansão e a formação de 
preço, num contexto intrincado que 
demanda tempo de discussão. “As 
mudanças em si que a lei vai per-
mitir só devem ser conhecidas em 
detalhamento posterior, por decreto 
ou portaria, e esperamos que nes-
se momento o ministério continue 
abrindo espaço para os agentes se 
manifestarem”, diz.

Privatizar a geração 
O elemento da reforma que mais 
tem gerado polêmica até agora, en-
tretanto, é a intenção do governo 
de, ao acabar com o sistema de co-
tas, abrir caminho para a privatiza-
ção de hidrelétricas da Eletrobras. 
Em palestra promovida pela FGV 
Energia no final de julho, Wilson 

Ferreira Júnior, presidente da esta-
tal, afirmou que a proposta está em 
análise pelo Conselho da empresa e 
poderá ser positiva, ao gerar uma 
nova frente de equilíbrio de contas 
e, com isso, recuperar o valor da 
companhia. O executivo não deu 
detalhes sobre quais usinas pode-
riam fazer parte do grupo de priva-
tizadas, mas citou que 20 estariam 

na lista das elegíveis, do total de 
48, somando uma geração de 14 
GW, de 48 GW que a empresa tem 
instalados entre geração hidráuli-
ca, térmica, nuclear, eólica e solar. 
De acordo ao arranjo inicialmente 
sinalizado pelo Ministério de Mi-
nas e Energia, a partilha do valor 
arrecadado nas vendas ficaria em 
um terço para a Eletrobras, e o res-
tante seria repartido entre Tesouro 
e consumidores.

Em sua apresentação, Ferreira 
contou que a estatal opera com cus-
tos 40% superiores à receita, o que 
em quatro anos gerou um prejuízo 
de R$ 31 bilhões, comprometendo 
fortemente o patrimônio líquido e a 
capacidade de investimento da em-
presa. Nesse período, (2012-2016) 
a Eletrobras tinha comprometidos 
R$ 30 bilhões no investimento em 
12 GW de geração distribuídos 
principalmente entre as usinas de 
Belo Monte, Jirau, Santo Antônio 
e Teles Pires. “Quase tomamos dí-
vida de capital de giro. Somente 
nos três primeiros meses de 2016 

A MP 579 acarretou uma perda de 20% da receita 
operacional líquida da Eletrobras

Fonte: Eletrobras. 
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tínhamos um custo de dívida anu-
al de R$ 6 bilhões e um nível de 
alavancagem insuportável, de 8,8 
vezes a geração de caixa”, des-
creveu, lembrando que quando a 
companhia de telecomunicações  
Oi entrou em recuperação judicial 
esse nível era de 6,3 vezes. Mesmo 
com a expectativa em torno da pri-
vatização das hidrelétricas, Ferrei-
ra enfatizou, entretanto, que seu 
foco no momento é dar sequência 
ao plano de saneamento da empre-
sa, não apenas dos efeitos da MP 
579, mas de uma lista de ineficiên-
cias que colaborou para a deterio-
ração de suas contas. Entre elas, a 
fragilidade na governança e a bai-
xa performance operacional. Para 
isso, a empresa está em meio a um 
processo de reestruturação organi-
zacional, com redução de quadros 
– o que, segundo Ferreira, implica 
uma redução de 52% no número 
de assessores, 29% gerentes a me-
nos e o corte de três diretorias, en-
tre outros, gerando corte de gastos 
de R$ 77 milhões. A estatal tam-

bém iniciou um plano de estímulo 
à aposentadoria, que já conta com 
1,9 mil adesões, para uma meta 
de 2,4 mil e uma economia de R$ 
900 milhões. E, para este semestre, 
ainda tem planejado um plano de 
incentivo à demissão. 

Para conter o elevado endivi-
damento, Ferreira afirmou que a 
empresa reduziu o nível de investi-
mentos, “concentrados apenas em 
projetos já iniciados”, e tem como 
objetivo privatizar, ainda este ano, 
as distribuidoras que possui no 
Norte e Nordeste, altamente defici-
tárias. Também fazem parte dessa 
lista de vendas a participação em 
74 Sociedades de Propósito Espe-
cífico (SPEs) e seis outorgas em 
eólicas e linhas de transmissão que 
pertenciam às subsidiárias Chesf, 
Furnas, Eletronorte e Eletrosul. “A 
modelagem está sendo feita pelo 
BTG Pactual e esperamos concluir 
essas vendas também até o fim do 
ano”, disse Ferreira, estimando 
com isso arrecadar entre R$ 4,4 bi-
lhões e R$ 5 bilhões. 

Questionado sobre o futuro papel 
da Eletrobras no setor elétrico brasilei-
ro, caso o caminho das privatizações 
se concretize, Ferreira defendeu que 
à estatal ainda lhe restarão nichos de 
protagonismo. “Pessoalmente, acho 
que existem algumas funções estraté-
gicas que já são da Eletrobras, como 
operador nuclear, na transmissão, e 
no papel de integrador nacional que, 
por sua vez, tem que ser expandido ao 
continente sul-americano”, afirmou, 
citando oportunidades na Argentina, 
Bolívia, a linha de transmissão no 
Uruguai, da qual a Eletrobras é só-
cia, além do potencial do arco norte. 
Para manter essas funções, entretan-
to, Ferreira insistiu na necessidade de 
sanar as contas da companhia. “Um 
agente econômico precisa de capa-
cidade econômica, que é o que não 
temos agora. Se conseguirmos operar 
a Eletrobras com uma estrutura mais 
racionalizada, estável, eficiente e pro-
dutiva – que é a meta que tenho em 
meu mandato, que se encerra no ano 
que vem –, aí poderemos discutir sua 
função estratégica”, concluiu. 

Fonte: Eletrobras. 
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1. Cenário de partida
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(5%), segundo dados da Agência 
Internacional de Energia (AIE). O 
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74 Sociedades de Propósito Espe-
cífico (SPEs) e seis outorgas em 
eólicas e linhas de transmissão que 
pertenciam às subsidiárias Chesf, 
Furnas, Eletronorte e Eletrosul. “A 
modelagem está sendo feita pelo 
BTG Pactual e esperamos concluir 
essas vendas também até o fim do 
ano”, disse Ferreira, estimando 
com isso arrecadar entre R$ 4,4 bi-
lhões e R$ 5 bilhões. 

Questionado sobre o futuro papel 
da Eletrobras no setor elétrico brasilei-
ro, caso o caminho das privatizações 
se concretize, Ferreira defendeu que 
à estatal ainda lhe restarão nichos de 
protagonismo. “Pessoalmente, acho 
que existem algumas funções estraté-
gicas que já são da Eletrobras, como 
operador nuclear, na transmissão, e 
no papel de integrador nacional que, 
por sua vez, tem que ser expandido ao 
continente sul-americano”, afirmou, 
citando oportunidades na Argentina, 
Bolívia, a linha de transmissão no 
Uruguai, da qual a Eletrobras é só-
cia, além do potencial do arco norte. 
Para manter essas funções, entretan-
to, Ferreira insistiu na necessidade de 
sanar as contas da companhia. “Um 
agente econômico precisa de capa-
cidade econômica, que é o que não 
temos agora. Se conseguirmos operar 
a Eletrobras com uma estrutura mais 
racionalizada, estável, eficiente e pro-
dutiva – que é a meta que tenho em 
meu mandato, que se encerra no ano 
que vem –, aí poderemos discutir sua 
função estratégica”, concluiu. 

Fonte: Eletrobras. 
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mover reformas em seus vários seg-
mentos: petróleo, mineração, gás 
natural e, mais recentemente, eletri-
cidade (objeto de Consulta Pública 
no 33/2017). 

O desafio colocado é promo-
ver reformas que estabeleçam e/ou 
aprofundem o papel de mecanismos 
de mercados. A esse respeito, no se-
tor de gás natural o objetivo maior 
é o desenvolvimento de um mercado 
competitivo de gás natural (confor-
me pode ser acompanhado por do-
cumentos produzidos e disponíveis 
no site da FGV/CERI). Mas para 
além desses objetivos, cabe migrar 
das tradicionais abordagens de silos 
– tratamentos estanques das dife-
rentes indústrias – em favor de um 
tratamento que envolva necessaria-
mente todos os setores relevantes, 
concebendo uma arquitetura mul-
tissetorial e multinível – nível local, 
nacional e supranacional. 

A necessidade de enfrentar novos 
problemas, tais como a redução das 

em particular, se deem nas mesmas 
bases observadas até então. 

A experiência dos países mais 
avançados no processo da transi-
ção energética mostra que a des-
carbonização implica, geralmen-
te,  o aumento da penetração da 
energia elétrica no consumo final 
de energia, simultaneamente com 
a descarbonização acelerada da 
eletricidade através da adoção de 
fontes renováveis. Quanto mais 
elaboradas, consistentes e estáveis 
são as políticas públicas de comba-
te às alterações climáticas e quanto 
mais intensa é a transição energéti-
ca, mais rápido é o crescimento do 
vetor elétrico.

2. Riscos do eletrocentrismo 
Desde o início da administração do 
presidente Michel Temer, em maio 
de 2016, a equipe à frente do Mi-
nistério de Minas e Energia vem 
empreendendo esforços para pro-

emissões de gases de efeito de estufa 
e o aumento da frequência de even-
tos climáticos extremos, ilustram 
essa interdependência. Durante a 
crise de escassez hídrica verificada 
em São Paulo em 2014/2015, por 
exemplo, a falta d’água se manifes-
tou na forma de conflitos federati-
vos, opondo Rio de Janeiro e São 
Paulo e mesmo o governo federal. 
Verificaram-se também tensões en-
tre os setores de eletricidade, nave-
gação e recursos hídricos. 

Tal arquitetura se contrapõe à 
abordagem tradicional de reformas 
em setores de eletricidade – que 
buscam “reestruturar” os mercados 
e “re-regular” as infraestruturas 
elétricas à medida das conveniên-
cias do setor elétrico e da sua lógica 
interna, ignorando as crescentes e 
necessárias interações com outros 
setores. Esta “ditadura” não encon-
tra justificativa política, nem econô-
mica, e muito menos ambiental. Na 
verdade, ela contraria frontalmente 

Estatísticas de energia

Fonte: Agência Internacional de Energia, dados referentes ao ano de 2014. 
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a abordagem integrada subjacente 
ao Acordo de Paris e conduz a erros 
de investimento, de gestão de recur-
sos naturais e financeiros inaceitá-
veis do ponto de vista social.

Uma abordagem de mercado no 
contexto de uma economia circular 
pressupõe a existência de um level 
playing field onde agentes atuando 
– às vezes simultaneamente – em 
diferentes setores podem compe-
tir e tomar decisões baseadas em 
sinais econômicos coerentes rela-
cionados com custos e preços. Se o 
custo de externalidades (por exem-
plo, emissões de gases de efeito de 
estufa) não é integrado de forma 
rigorosa e consistente nos preços 
nos vários setores, surgirão inevi-
tavelmente distorções responsáveis 
por ineficiências econômicas. Por 
outro lado, subsídios que resultam 
de políticas mal desenhadas e/ou 
insuficientemente avaliadas podem 
conduzir a distorções de mercado 
e resultados indesejados, além de 
ambientalmente perversos. 

Conceber uma estrutura de mer-
cado apta a suportar um modelo de 
“economia energética circular” é de 
fato um grande desafio que não se 
coaduna com a simplificação exces-
siva que é característica do eletrocen-
trismo. Reconhecer a centralidade 
da eletricidade na transição energé-
tica como plataforma inclusiva de 
otimização intersetorial num qua-
dro aberto é bem diferente de defi-
nir axiomaticamente uma transição 
energética eletrocêntrica.

Estabelecer os quadros de re-
gulação adequados a cada setor e 
a sua coordenação é outra tarefa 
igualmente complexa. A regulação 
deve proporcionar os incentivos 
adequados, não só no curto pra-

zo, para uma operação técnica e 
comercial eficiente dos diferentes 
setores envolvidos na “economia 
energética circular”, mas tam-
bém para investimentos de longo 
prazo. Investimentos adequados 
nas várias infraestruturas são cru-
ciais para garantir confiabilidade, 
qualidade de serviço e eficiência 
técnica e econômica. Algumas de-
las podem competir entre si, para 
atrair a preferência dos consumi-
dores e aumentar sua participa-
ção de mercado, enquanto outras 
terão tendência para cooperar e 
partilhar recursos. 

A crescente importância da ener-
gia elétrica para a qualidade de vida 
dos cidadãos e para o desenvolvi-
mento sustentável é um fato inegá-
vel. Tal fato não legitima, contudo, 
uma perspectiva eletrocêntrica que 
obriga todos os setores relaciona-
dos com energia a submeterem-se 
às regras do setor elétrico. Uma 
transição energética pautada pela 
racionalidade econômica, ambien-
tal e política exige um diálogo téc-

nico, institucional e político muito 
amplo. A salvaguarda do interesse 
público requer o respeito da legíti-
ma diversidade de cada setor e de 
cada nível de decisão, num espírito 
de cooperação que garanta a con-
sistência das várias opções através 
dos setores e através do tempo, em 
coerência com as políticas públicas 
e com os acordos internacionais de-
mocraticamente aprovados.

3. Conclusão
A COP 21 (Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáti-
cas de 2015) e a análise das recen-
tes consultas públicas no contexto 
do MME (Ministério de Minas e 
Energia) evidenciam a necessidade 
de que a transição energética seja 
pensada com base em racionalidade 
econômica. Apenas assim será pos-
sível: (i) contemplar uma contenção 
das emissões de carbono em uma 
economia que retoma e segue uma 
trajetória de crescimento; (ii) evitar 
uma miopia eletrocêntrica, mudan-
do o foco em um setor que precisa 
abraçar uma agenda de mercado 
no contexto do século XXI, com 
descentralização de recursos ener-
géticos, e em que o consumidor e 
o ambiente tenham papel central; 
e (iii) evoluir rumo a uma arquite-
tura institucional e de mercado que 
responda a demandas de eficiência 
econômica e competitividade, sus-
tentabilidade e guiada por princí-
pios de boa governança.  

1Expressa em “kg CO2/2010 USD”, essa intensi-
dade é de 0,20 no Brasil, 0,25 na OCDE e 0,26 
na América não OCDE (de acordo com dados da 
AIE relativos a 2014). 
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tratamento que envolva necessaria-
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concebendo uma arquitetura mul-
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A necessidade de enfrentar novos 
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em particular, se deem nas mesmas 
bases observadas até então. 

A experiência dos países mais 
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te,  o aumento da penetração da 
energia elétrica no consumo final 
de energia, simultaneamente com 
a descarbonização acelerada da 
eletricidade através da adoção de 
fontes renováveis. Quanto mais 
elaboradas, consistentes e estáveis 
são as políticas públicas de comba-
te às alterações climáticas e quanto 
mais intensa é a transição energéti-
ca, mais rápido é o crescimento do 
vetor elétrico.

2. Riscos do eletrocentrismo 
Desde o início da administração do 
presidente Michel Temer, em maio 
de 2016, a equipe à frente do Mi-
nistério de Minas e Energia vem 
empreendendo esforços para pro-

emissões de gases de efeito de estufa 
e o aumento da frequência de even-
tos climáticos extremos, ilustram 
essa interdependência. Durante a 
crise de escassez hídrica verificada 
em São Paulo em 2014/2015, por 
exemplo, a falta d’água se manifes-
tou na forma de conflitos federati-
vos, opondo Rio de Janeiro e São 
Paulo e mesmo o governo federal. 
Verificaram-se também tensões en-
tre os setores de eletricidade, nave-
gação e recursos hídricos. 

Tal arquitetura se contrapõe à 
abordagem tradicional de reformas 
em setores de eletricidade – que 
buscam “reestruturar” os mercados 
e “re-regular” as infraestruturas 
elétricas à medida das conveniên-
cias do setor elétrico e da sua lógica 
interna, ignorando as crescentes e 
necessárias interações com outros 
setores. Esta “ditadura” não encon-
tra justificativa política, nem econô-
mica, e muito menos ambiental. Na 
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a abordagem integrada subjacente 
ao Acordo de Paris e conduz a erros 
de investimento, de gestão de recur-
sos naturais e financeiros inaceitá-
veis do ponto de vista social.

Uma abordagem de mercado no 
contexto de uma economia circular 
pressupõe a existência de um level 
playing field onde agentes atuando 
– às vezes simultaneamente – em 
diferentes setores podem compe-
tir e tomar decisões baseadas em 
sinais econômicos coerentes rela-
cionados com custos e preços. Se o 
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e resultados indesejados, além de 
ambientalmente perversos. 

Conceber uma estrutura de mer-
cado apta a suportar um modelo de 
“economia energética circular” é de 
fato um grande desafio que não se 
coaduna com a simplificação exces-
siva que é característica do eletrocen-
trismo. Reconhecer a centralidade 
da eletricidade na transição energé-
tica como plataforma inclusiva de 
otimização intersetorial num qua-
dro aberto é bem diferente de defi-
nir axiomaticamente uma transição 
energética eletrocêntrica.

Estabelecer os quadros de re-
gulação adequados a cada setor e 
a sua coordenação é outra tarefa 
igualmente complexa. A regulação 
deve proporcionar os incentivos 
adequados, não só no curto pra-

zo, para uma operação técnica e 
comercial eficiente dos diferentes 
setores envolvidos na “economia 
energética circular”, mas tam-
bém para investimentos de longo 
prazo. Investimentos adequados 
nas várias infraestruturas são cru-
ciais para garantir confiabilidade, 
qualidade de serviço e eficiência 
técnica e econômica. Algumas de-
las podem competir entre si, para 
atrair a preferência dos consumi-
dores e aumentar sua participa-
ção de mercado, enquanto outras 
terão tendência para cooperar e 
partilhar recursos. 

A crescente importância da ener-
gia elétrica para a qualidade de vida 
dos cidadãos e para o desenvolvi-
mento sustentável é um fato inegá-
vel. Tal fato não legitima, contudo, 
uma perspectiva eletrocêntrica que 
obriga todos os setores relaciona-
dos com energia a submeterem-se 
às regras do setor elétrico. Uma 
transição energética pautada pela 
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tal e política exige um diálogo téc-

nico, institucional e político muito 
amplo. A salvaguarda do interesse 
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ma diversidade de cada setor e de 
cada nível de decisão, num espírito 
de cooperação que garanta a con-
sistência das várias opções através 
dos setores e através do tempo, em 
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A COP 21 (Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáti-
cas de 2015) e a análise das recen-
tes consultas públicas no contexto 
do MME (Ministério de Minas e 
Energia) evidenciam a necessidade 
de que a transição energética seja 
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econômica. Apenas assim será pos-
sível: (i) contemplar uma contenção 
das emissões de carbono em uma 
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uma miopia eletrocêntrica, mudan-
do o foco em um setor que precisa 
abraçar uma agenda de mercado 
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responda a demandas de eficiência 
econômica e competitividade, sus-
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1Expressa em “kg CO2/2010 USD”, essa intensi-
dade é de 0,20 no Brasil, 0,25 na OCDE e 0,26 
na América não OCDE (de acordo com dados da 
AIE relativos a 2014). 

A COP 21 e a análise das 

recentes consultas públicas 

evidenciam a necessidade 

de que a transição 

energética seja pensada 

com base em racionalidade 

econômica
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Décadas de divergência
antes de a lei vigorar. O anexo à 
lei criado à época, chamado seguro 
receita, garantiu uma compensação 
por seis anos – após os quais a ex-
tensão das compensações passou a 
depender da lei orçamentária, com-
plementada por um fundo estímulo 
às exportações, sem uma garantia 
clara de quanto seriam. Pela Lei 
Kandir, explica Vescovi, o período 
de seis anos seria o prazo para os 
estados equilibrarem sua receita, 
graças aos ganhos com o efeito de 
transbordamento provocado pelo 
aumento das exportações.

Em cadeias produtivas mais 
verticais, há indícios claros desse 
resultado. Levantamento do Insti-
tuto Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea) aponta, por 
exemplo, que apenas em arrecada-
ção indireta – fruto do consumo de 
itens como combustíveis, frete, ma-
quinários e veículos e energia elétri-
ca – o agronegócio mato-grossense 
é responsável por cerca de 30% do 

Os números que sustentam a de-
fesa dos governos estaduais são ex-
ponenciais. Segundo a Fapespa, de 
1997 a 2016 os valores não trans-
feridos pela União chegariam a 
R$ 268,9 bilhões. Os principais 
credores seriam Minas Gerais 
(R$ 64,6 bilhões), Rio de Janei-
ro (R$ 60,7 bi), Pará (R$ 35 bi) 
e Mato Grosso (R$ 30,87 bi). No 
caso de Minas Gerais, cujo nível de 
endividamento em 2016 ultrapas-
sou o teto fixado pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, o acordo tem 
uma motivação adicional. “Nossa 
intenção é conseguir um ajuste de 
contas, usar esse crédito na amor-
tização da dívida com a União”, 
diz o deputado estadual Rogério 
Correia (PT-MG). Nas contas do 
governo de Minas, o crédito não 
repassado de ICMS chega a R$ 
135 bilhões – mais que o dobro do 
montante calculado pela Fapespa 
–, superando com folga a dívida 
com o Tesouro Nacional, de R$ 

81,7 bilhões, conforme dados do 
Banco Central de abril deste ano. 
Na Assembleia Legislativa do esta-
do, a campanha se estende a um 
hotsite, chamado “Acerto de Con-
tas entre Minas e a União”, que 
apresenta a proposta do governo e 
o crédito a que cada município mi-
neiro teria direito, se respeitado o 
percentual de repasse inicialmente 
previsto na Lei  Kandir, de 25% do 
total destinado ao estado. 

Questão de princípio
O debate sobre a dimensão dessas 
compensações, entretanto, não é 
trivial. Em texto produzido para 
o BID em 2013, o economista Ri-
cardo Vescovi defende que esten-
der as transferências a estados e 
municípios permanentemente con-
traria o princípio da lei de garantir 
contrapartidas temporárias até que 
os estados afetados pudessem equi-
librar o nível de receita verificado 

Ao longo de suas duas décadas em vigor, a Lei Kandir – que desobriga a 
cobrança de ICMS de exportações de bens primários e semielaborados 
– tem sido positiva para exportadores, mas foco de divergências entre es-
tados e governo federal. O motivo é a falta da definição de uma regra 
perene de compensação pela perda dessa fonte de receita. Nos últimos 15 
anos, período em que a agropecuária ganhou espaço na pauta exportadora 
brasileira, os arranjos realizados para tapar a ausência de tal critério fize-
ram os valores transferidos minguarem, ampliando a grita entre os entes 
que se consideram mais prejudicados. Segundo nota técnica da Fundação 
Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) publicada este ano, 
as compensações saíram de um nível que superou os 100% no início de 
vigência da lei para atuais 12% do total que os estados arrecadariam se o 
ICMS ainda fosse recolhido.

Até o final de 2017, entretanto, espera-se colocar um ponto final nesse 
impasse. Em novembro do ano passado, julgamento do STF de uma ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) – protocolada em 
2013 pelo governo do Pará – determinou que o Congresso teria o prazo 

de um ano para redigir e aprovar a lei complementar sobre compen-
sações prevista na Lei Kandir. Se a decisão for descumprida, 

caberá ao TCU decidir valores e, ao Confaz, a fórmula 
de rateio das compensações. 

Prazo dado pelo Supremo para acerto dos 
critérios de compensação prevista na Lei 
Kandir se esgota em novembro, e a 
pressão dos estados aumenta

Fonte: Fapespa com dados STN e IBGE; exclui valores destinados ao Fundef e Fundeb.

Composição das compensações financeiras da Lei Kandir
(R$ milhões, corrigidos pelo IPCA dez/2016 = 100)

Destino mais procurado

São Paulo lidera entre os estados que mais empregam 

estrangeiros, mas sua participação no total nacional vem 

caindo: de 34,6% em 2011 para 31,9% em 2013
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Décadas de divergência
antes de a lei vigorar. O anexo à 
lei criado à época, chamado seguro 
receita, garantiu uma compensação 
por seis anos – após os quais a ex-
tensão das compensações passou a 
depender da lei orçamentária, com-
plementada por um fundo estímulo 
às exportações, sem uma garantia 
clara de quanto seriam. Pela Lei 
Kandir, explica Vescovi, o período 
de seis anos seria o prazo para os 
estados equilibrarem sua receita, 
graças aos ganhos com o efeito de 
transbordamento provocado pelo 
aumento das exportações.

Em cadeias produtivas mais 
verticais, há indícios claros desse 
resultado. Levantamento do Insti-
tuto Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea) aponta, por 
exemplo, que apenas em arrecada-
ção indireta – fruto do consumo de 
itens como combustíveis, frete, ma-
quinários e veículos e energia elétri-
ca – o agronegócio mato-grossense 
é responsável por cerca de 30% do 

Os números que sustentam a de-
fesa dos governos estaduais são ex-
ponenciais. Segundo a Fapespa, de 
1997 a 2016 os valores não trans-
feridos pela União chegariam a 
R$ 268,9 bilhões. Os principais 
credores seriam Minas Gerais 
(R$ 64,6 bilhões), Rio de Janei-
ro (R$ 60,7 bi), Pará (R$ 35 bi) 
e Mato Grosso (R$ 30,87 bi). No 
caso de Minas Gerais, cujo nível de 
endividamento em 2016 ultrapas-
sou o teto fixado pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, o acordo tem 
uma motivação adicional. “Nossa 
intenção é conseguir um ajuste de 
contas, usar esse crédito na amor-
tização da dívida com a União”, 
diz o deputado estadual Rogério 
Correia (PT-MG). Nas contas do 
governo de Minas, o crédito não 
repassado de ICMS chega a R$ 
135 bilhões – mais que o dobro do 
montante calculado pela Fapespa 
–, superando com folga a dívida 
com o Tesouro Nacional, de R$ 

81,7 bilhões, conforme dados do 
Banco Central de abril deste ano. 
Na Assembleia Legislativa do esta-
do, a campanha se estende a um 
hotsite, chamado “Acerto de Con-
tas entre Minas e a União”, que 
apresenta a proposta do governo e 
o crédito a que cada município mi-
neiro teria direito, se respeitado o 
percentual de repasse inicialmente 
previsto na Lei  Kandir, de 25% do 
total destinado ao estado. 

Questão de princípio
O debate sobre a dimensão dessas 
compensações, entretanto, não é 
trivial. Em texto produzido para 
o BID em 2013, o economista Ri-
cardo Vescovi defende que esten-
der as transferências a estados e 
municípios permanentemente con-
traria o princípio da lei de garantir 
contrapartidas temporárias até que 
os estados afetados pudessem equi-
librar o nível de receita verificado 

Ao longo de suas duas décadas em vigor, a Lei Kandir – que desobriga a 
cobrança de ICMS de exportações de bens primários e semielaborados 
– tem sido positiva para exportadores, mas foco de divergências entre es-
tados e governo federal. O motivo é a falta da definição de uma regra 
perene de compensação pela perda dessa fonte de receita. Nos últimos 15 
anos, período em que a agropecuária ganhou espaço na pauta exportadora 
brasileira, os arranjos realizados para tapar a ausência de tal critério fize-
ram os valores transferidos minguarem, ampliando a grita entre os entes 
que se consideram mais prejudicados. Segundo nota técnica da Fundação 
Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) publicada este ano, 
as compensações saíram de um nível que superou os 100% no início de 
vigência da lei para atuais 12% do total que os estados arrecadariam se o 
ICMS ainda fosse recolhido.

Até o final de 2017, entretanto, espera-se colocar um ponto final nesse 
impasse. Em novembro do ano passado, julgamento do STF de uma ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) – protocolada em 
2013 pelo governo do Pará – determinou que o Congresso teria o prazo 

de um ano para redigir e aprovar a lei complementar sobre compen-
sações prevista na Lei Kandir. Se a decisão for descumprida, 

caberá ao TCU decidir valores e, ao Confaz, a fórmula 
de rateio das compensações. 

Prazo dado pelo Supremo para acerto dos 
critérios de compensação prevista na Lei 
Kandir se esgota em novembro, e a 
pressão dos estados aumenta

Fonte: Fapespa com dados STN e IBGE; exclui valores destinados ao Fundef e Fundeb.

Composição das compensações financeiras da Lei Kandir
(R$ milhões, corrigidos pelo IPCA dez/2016 = 100)

Destino mais procurado

São Paulo lidera entre os estados que mais empregam 

estrangeiros, mas sua participação no total nacional vem 

caindo: de 34,6% em 2011 para 31,9% em 2013
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ICMS arrecadado no estado. Se so-
mado à arrecadação direta da agro-
pecuária do estado (soja, milho, 
algodão e gado), esse percentual 
chega a 50%. “Pessoalmente, con-
sidero que a compensação devida 
para os estados já foi paga. Do pon-
to de vista econômico, não caberia 
estendê-la, mas sei que politicamen-
te é um tema importante”, afirma 
Bernard Appy, diretor do Centro de 
Cidadania Fiscal (CCiF).

  Em seu texto, Vescovi lembra 
ainda que a Lei Kandir também 
concebia uma melhora da qualida-
de do ICMS, encaminhando-o na 
direção de um IVA “com elevada 
capacidade de geração de receita e 
mínimos efeitos perversos sobre o 
desenvolvimento econômico (...), 
incluindo um sistema de transfe-
rências governamentais mais ge-
neroso com as unidades subnacio-
nais”. Mas essa reforma tampouco 
ocorreu. “O fato agora é que esse 
debate está desatualizado, inclu-
sive à luz do que decidiu o Su-

premo Tribunal Federal”, afirma 
José Roberto Afonso, pesquisador 
da FGV/IBRE, lembrando que as 
transferências da União estão ga-
rantidas constitucionalmente des-
de 2003 pela Emenda Constitucio-
nal 42 – que, de qualquer forma, 
também demanda lei complemen-
tar para definir os critérios das 
transferências. “Pela emenda, isso 

valerá enquanto o ICMS não se 
tornar imposto no destino, poden-
do então considerar exportações, 
saldo comercial e até investimen-
tos”, ressalta Afonso, lembrando 
o potencial mais virtuoso de uma 
reforma tributária. 

Avanço ou retrocesso?
Enquanto isso não acontece, e as 
negociações sobre os créditos passa-
dos avançam na direção defendida 
por Minas Gerais, a preocupação 
se concentra em como configurar o 
futuro dessa compensação. O deba-
te no Congresso tem se dado com 
base no Projeto de Lei 288/2016 do 
senador Wellington Fagundes (PR-
MT). O texto prevê as compensa-
ções tanto das exportações quanto 
do crédito de imposto cobrado em 
compras de bens que sejam ativo 
permanente da empresa; mantém a 
divisão de 75% para estados e 25% 
para municípios; e define que as 
perdas serão estimadas anualmente 
em conjunto com Ministério da Fa-
zenda e estados. Ainda coloca que a 
dotação deverá entrar no Orçamen-
to e ser usada em primeiro lugar 
para quitar dívidas com a União e 
despesas com garantias a operação 
de crédito externa. 

Essa direção, entretanto, ainda 
não é unânime, e existem posições 
radicais a favor do fim da exone-
ração do ICMS. “Somos otimistas 
quanto ao acordo sobre o passado. 
Quanto a daqui para frente, ainda 
temos que negociar. O que realmente 
queremos é a volta de um pagamen-
to normal. E temos outros estados, 
governadores de partidos diferentes, 
nos apoiando”, afirma o deputado 
mineiro Rogerio Correia. 

Lei Kandir concebia uma 

melhora da qualidade do 

ICMS, encaminhando 

o imposto para um IVA 

que mitigasse os efeitos 

perversos da tributação 

para o desenvolvimento

Afonso, por sua vez, descarta 
essa alternativa. “Não se deve vol-
tar a cobrar ICMS sobre exporta-
ções porque esse imposto já incide 
sobre importações. De qualquer 
forma, ainda que se quisesse fazer 
isso, é preciso cair a imunidade 
constitucional fixada na Emenda 
de 2003”, explica. “Ou seja, essa 
volta do ICMS exige, primeiro, 
aprovar uma emenda constitucio-
nal; depois de promulgada, mudar 
a Lei Kandir; e depois, ainda seria 
preciso mudar as 27 leis estaduais. 
É uma empreitada política mais 
longa do que a da reforma previ-
denciária.” Appy avalia que o fim 
dessa exoneração conteria um du-
plo erro: o de taxar exportações, e 
fazê-lo com um imposto estadual. 
“O preço de commodities flutua 
muito, e jogar um elemento procí-
clico dentro da receita estadual é 
uma péssima política. A relação do 
Rio de Janeiro com os royalties do 
petróleo é um caso claro de como 
esse tipo de receita é uma péssima 
fonte para estados”, diz. “Além 

disso, na hora de uma redução de 
preços, em que se deveria reduzir 
imposto para manter a rentabilida-
de das exportações, os estados re-
sistiriam, jogando um peso adicio-
nal para o exportador”, completa. 

Wellington Andrade, diretor 
executivo da Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho de Mato 
Grosso (Aprosoja), adere ao coro 
de Afonso e Appy. “Nosso posicio-
namento é que a compensação dos 
estados tem que ser feita conforme 
a lei, e não deve haver taxação so-
bre exportação de commodities. 
Voltar os 13% de ICMS reduziria 
nossa competitividade”, diz. An-
drade cita, entretanto, o caso de 
países em que a pressão em taxar 
exportações tem vencido o apelo 
dos produtores agrícolas. No caso 
da Argentina, a redução da alíquo-
ta sobre os preços de exportação 
da soja – conhecida como retencio-
nes, e que em 2015 chegou a 35% 
– prometida pelo governo do presi-
dente Macri e definida em decreto 
em janeiro deste ano, foi avaliada 

xxxxx

como mais lenta do que o espera-
do pelo setor: corte de 0,5 ao mês, 
até chegar a 18% em dezembro de 
2019. Outro exemplo dado por 
Andrade é o do Paraguai, onde o 
Senado aprovou, em junho deste 
ano, a taxação de 10% da soja em 
grão – na proposta inicial, a alí-
quota era de 15% a incluía milho 
e trigo. “Em nossos diálogos inter-
nacionais, não apoiamos esse tipo 
de tributação. É um impacto que, 
como produtores, não queremos 
para nenhum país”, conclui. 

Em artigo desta edição (ver pág. 
62), Lia Valls, pesquisadora da 
Economia Aplicada da FGV/IBRE, 
analisa os argumentos pró e contra 
os impostos à exportação de com-
modities. “Esse é um tema que tem 
despertado o interesse da OCDE, 
e as avaliações em geral têm sido 
de rechaço a esse tipo de imposto. 
Para o Brasil, que demonstra inte-
resse em se candidatar a membro 
da OCDE, é um motivo a mais 
para avaliar esse tipo de política 
com cuidado”, afirma.   

Fonte: Fapespa.
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1997 2016

primários e semi-
elaborados

industrializados
primários e semi-

elaborados
industrializados

Brasil 20,94% 79,06% 36,59% 63,41%

Centro-Oeste 41,57% 58,43% 56,53% 43,47%

Sul 12,42% 87,58% 23,28% 76,72%

Sudeste 19,55% 80,45% 30,88% 69,12%

Nordeste 14,75% 85,25% 26,12% 73,88%

Norte 41,90% 58,10% 65,64% 34,36%

Fonte: Fapespa; valores de 2016 atualizados pelo IPCA Dez 2016 de janeiro a novembro.

Participação de primários e semielaborados na pauta exportadora cresce (em %)
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ICMS arrecadado no estado. Se so-
mado à arrecadação direta da agro-
pecuária do estado (soja, milho, 
algodão e gado), esse percentual 
chega a 50%. “Pessoalmente, con-
sidero que a compensação devida 
para os estados já foi paga. Do pon-
to de vista econômico, não caberia 
estendê-la, mas sei que politicamen-
te é um tema importante”, afirma 
Bernard Appy, diretor do Centro de 
Cidadania Fiscal (CCiF).

  Em seu texto, Vescovi lembra 
ainda que a Lei Kandir também 
concebia uma melhora da qualida-
de do ICMS, encaminhando-o na 
direção de um IVA “com elevada 
capacidade de geração de receita e 
mínimos efeitos perversos sobre o 
desenvolvimento econômico (...), 
incluindo um sistema de transfe-
rências governamentais mais ge-
neroso com as unidades subnacio-
nais”. Mas essa reforma tampouco 
ocorreu. “O fato agora é que esse 
debate está desatualizado, inclu-
sive à luz do que decidiu o Su-

premo Tribunal Federal”, afirma 
José Roberto Afonso, pesquisador 
da FGV/IBRE, lembrando que as 
transferências da União estão ga-
rantidas constitucionalmente des-
de 2003 pela Emenda Constitucio-
nal 42 – que, de qualquer forma, 
também demanda lei complemen-
tar para definir os critérios das 
transferências. “Pela emenda, isso 

valerá enquanto o ICMS não se 
tornar imposto no destino, poden-
do então considerar exportações, 
saldo comercial e até investimen-
tos”, ressalta Afonso, lembrando 
o potencial mais virtuoso de uma 
reforma tributária. 

Avanço ou retrocesso?
Enquanto isso não acontece, e as 
negociações sobre os créditos passa-
dos avançam na direção defendida 
por Minas Gerais, a preocupação 
se concentra em como configurar o 
futuro dessa compensação. O deba-
te no Congresso tem se dado com 
base no Projeto de Lei 288/2016 do 
senador Wellington Fagundes (PR-
MT). O texto prevê as compensa-
ções tanto das exportações quanto 
do crédito de imposto cobrado em 
compras de bens que sejam ativo 
permanente da empresa; mantém a 
divisão de 75% para estados e 25% 
para municípios; e define que as 
perdas serão estimadas anualmente 
em conjunto com Ministério da Fa-
zenda e estados. Ainda coloca que a 
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xxxxx

como mais lenta do que o espera-
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Brasil 20,94% 79,06% 36,59% 63,41%

Centro-Oeste 41,57% 58,43% 56,53% 43,47%

Sul 12,42% 87,58% 23,28% 76,72%

Sudeste 19,55% 80,45% 30,88% 69,12%

Nordeste 14,75% 85,25% 26,12% 73,88%

Norte 41,90% 58,10% 65,64% 34,36%

Fonte: Fapespa; valores de 2016 atualizados pelo IPCA Dez 2016 de janeiro a novembro.
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Principais programas considerados ilegais pela OMC  

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

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

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

aquisição de bens de capital para empresas exportadoras.

Número de painéis no mecanismo de 
solução de controvérsia na OMC

2002-2012, o primeiro lugar foi de 
impostos de exportações (908 me-
didas), seguida de proibições (598) e 
cotas (594). A liderança nos impos-
tos de exportações foi da Argentina 
(585 medidas) seguida da China (76 
medidas), mas a China lidera a im-
posição de cotas (352 medidas). 

Qual a importância do imposto 
de exportação na receita tributária 
dos países? Dados de um estudo do 
Banco Mundial indicam que, na Fe-
deração Russa (em 2012), represen-
tava 43,4% do total da receita tribu-
tária; nas Bahamas (2012), 26%; no 
Paquistão (2006), 19%; e na Argen-
tina (2004), 15,3%. Destaca-se que 
o governo argentino do presidente 
Macri, desde 2015, tem reduzido/eli-
minado os impostos de exportações. 
Em adição, grandes exportadores de 
commodities como a Austrália, um 
concorrente do Brasil, não impõem 
impostos de exportações. 

Estudos sobre exportadores de 
commodities na América do Sul, 
como Chile, Colômbia e Peru mos-
tram que implementar políticas que 

O boom nos preços das commodities 
entre 2010-2013 trouxe de volta o 
debate sobre as vantagens e desvan-
tagens do uso de impostos de expor-
tações. Diversos estudos foram reali-
zados sobre o tema,1 e as conclusões 
sugerem em geral que impostos pro-
gressivos sobre lucros, royalties com 
alíquotas variáveis em função dos pre-
ços das commodities e imposto sobre 
propriedade (terra) são preferíveis aos 
impostos de exportações. Num mo-
mento em que o Brasil passa por um 
período de grave crise fiscal e que as 
exportações de commodities alavan-
cam o superávit da balança comercial 
de 2017, essas notas destacam alguns 
pontos no debate sobre os impostos 
de exportações de commodities. 

Argumentos favoráveis e 
contra-argumentos
Países que influenciam o preço das 
commodities no mercado mundial 
têm ganhos quando impõem im-
postos de exportações, pois elevam 
o preço de exportação do produto e 
melhoram seus termos de troca. Ao 
mesmo tempo, o preço doméstico do 
produto cai, o que beneficia os consu-
midores finais do produto e indústrias 

que utilizem o bem primário como 
insumo. O contra-argumento, a que-
da do preço doméstico desestimula o 
produtor doméstico e países compra-
dores podem retaliar. A Organização 
Mundial do Comércio (OMC) não 
proíbe o imposto, mas há pressões 
para mudanças. Impostos contribuem 
para estabilizar preços domésticos e 
reduzem o risco das flutuações dos 
preços no mercado mundial. Contra-
argumento: criar mecanismos de di-
versificação de riscos.

O imposto de exportação é um 
subsídio indireto para as indústrias 
de processamento que utilizam o 
bem primário com insumo e, logo, 
permite elevar o valor adicionado 
na indústria. Contra-argumento: a 
evidência empírica sugere que exis-
tem outros fatores a serem conside-
rados. Na Indonésia, a imposição 
de um imposto de exportação sobre 
a madeira contribuiu para o cresci-
mento de setores de transformação 
desse recurso natural. No Paquis-
tão, a maior taxação sobre algodão 
bruto não levou a um fortalecimen-
to da indústria de confecção do 
país. A China impõe restrições so-
bre a exportação de minerais raros 
utilizados nas novas indústrias de 

Imposto de exportação: 
uma boa ideia?

alta tecnologia (bens de informáti-
ca e telecomunicações).

Os países importadores utilizam 
escalada tarifária — elevam a tarifa 
de importação à medida que aumenta 
o valor adicionado do bem primário. 
Logo, o imposto de exportação é uma 
resposta a esse protecionismo. Nas 
exportações de cacau para o Japão e 
a União Europeia, a tarifa de impor-
tação é zero, mas para os produtos 
processados a partir do cacau é de 
21,7% no Japão e 8% na União Euro-
peia. No entanto, para outros produ-
tos como metais não ferrosos, a maior 
diferença entre o produto primário e o 
processado é de 0% e 4%, respectiva-
mente, na União Europeia.

Um país exportador de commodi-
ties eleva sua receita tributária quan-
do cria o imposto de exportação. 
Nesse caso, ignoram-se as motivações 
anteriores, embora devam ser desta-
cados alguns pontos. Se o país não 
é monopolista na produção do bem 
primário, o imposto de exportação 
pode estimular a entrada de outros 
concorrentes (lembrar o caso do café 
brasileiro, que na década de 1950 es-
timulou a entrada de outros produ-
tores no mercado mundial) e/ou bens 
substitutos. A garantia de elevação 
da tributação via impostos de expor-
tações depende de quanto irá oscilar 
a demanda do produto (variação da 
quantidade exportada) à variação de 
preços. No caso do Brasil, qual deve 
ser a taxação ótima sobre a soja em 
grão que eleva a receita tributária e 
não leva o país a perder participação 
no mercado mundial? 

A Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) publica um inventário so-
bre medidas de restrição às exporta-
ções de commodities. No período de 

permitem gerar externalidades posi-
tivas, em especial, criação de fundos 
para investimentos em infraestrutu-
ra e estímulo a atividades relaciona-
das às cadeias produtivas (serviços 
de alta tecnologia para mineração, 
Chile) geram mais benefícios a lon-
go prazo que impostos de exporta-
ção. Em adição, é recomendado pri-
vilegiar royalties e impostos sobre 
lucros, que sejam progressivos. O 
capital estrangeiro é sempre bem-
vindo, mas é importante acordar so-
bre as concessões/licitações/vendas e 
formas de tributação. 

Conclusões para o Brasil
Taxar as exportações de commodi-
ties não impacta a balança comercial 
num sistema de câmbio flutuante: o 
câmbio desvaloriza e se mantém a 
rentabilidade das exportações, em-
bora se reconheça possíveis efeitos 
distorcidos na alocação dos recur-
sos. Essa é uma das proposições no 
debate sobre a imposição dos impos-
tos de exportações.

As observações nessa nota suge-
rem que, para o Brasil, taxar as ex-
portações de commodities não seria 
a melhor opção. Taxas variáveis de 
royalties e impostos sobre lucros 
podem contribuir para amenizar as 
flutuações de preços no mercado in-
ternacional. Impostos que incidam 
diretamente sobre a propriedade da 
terra, compensações sobre danos 
ambientais são a melhor prática. 
Fica a questão: a economia política 
do Brasil aceita essa diretriz? 

1Ver no Portal do IBRE (www.portalibre.fgv.br), 
na seção Estudos do Setor Externo na aba da 
Economia Aplicada uma apresentação sobre o 
tema e a bibliografia recente.

Estudos com países como 

Chile mostram que 

políticas que permitem 

gerar externalidades 

positivas são mais 

benéficas que impostos 

de exportação
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