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6 O rico debate sobre a nova matriz econômica no  

Blog do IBRE

 Um interessante debate sobre a 

importância da chamada “nova 

matriz econômica” como causa da 

grande recessão iniciada em 2014 

desenvolveu-se recentemente 

no Blog do IBRE. A discussão já 

se inicia pelo próprio emprego do termo. Como notou 

Manoel Pires, pesquisador associado do IBRE, em artigo 

no Blog, a expressão “nova matriz econômica” foi utilizada 

pela primeira vez em 2012 pelo então secretário de Política 

Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Holland, 

para justificar o baixo crescimento naquele ano, quando 

ainda ecoava nas expectativas o excepcional período até 

2010, encerrado com um crescimento anual de 7,5%. O 

debate inclui artigos de Samuel Pessôa e Bráulio Borges, 

pesquisadores associados da FGV IBRE.

Entrevista
12 “Pressão da regra do teto fatalmente levará ao 

debate sobre aumento da carga tributária”

Em entrevista à Conjuntura Econômica, Bráulio Borges 

defende a necessidade da adoção de uma meta de resultado 

estrutural que garanta equilíbrio fiscal mais estável no médio 

e longo prazos, inclusive do ponto de vista político; identifica 

queda da taxa do juro estrutural e alerta para a necessidade 

de o próximo presidente ter coragem em modificar a regra de 

ajuste do salário mínimo em 2019. “Acho que essa política de 

reajuste já ultrapassou o limite do razoável.”

Macroeconomia
22 É preciso evitar o prematuro abandono de um teto 

para as despesas primárias

Desde a recessão econômica brasileira iniciada em 

meados de 2014, a contínua deterioração do cenário 

fiscal foi revelando o tamanho da tarefa que precisa ser 

executada para avançar na correção dos desequilíbrios 

fiscais. Para que o país consiga ultrapassar a armadilha 

da renda média, é necessário avançar mais rapidamente 

nessa direção, para que a sociedade consiga recuperar a 

credibilidade na capacidade das instituições responsáveis 

pela execução dessa tarefa de cuidarem tempestivamente 

do que precisa ser feito.  

26 Gastos públicos com segurança pública

A segurança pública é o caso raro de uma atribuição 

de governo que a Constituição da República delega 

exclusivamente aos estados. O volume e a estrutura desse 

gasto dão boa ideia das características de nossa Federação, 

inclusive sob a luz da crise estadual. O gasto nacional 

parece expressivo. Em 2016, foram R$ 84,9 bilhões, ou 

1,36% do PIB, a despesa consolidada (todos os governos) 

com a função segurança pública. 

Infraestrutura
58 Consolidar caminhos

Especialistas apontam a necessidade de se perseverar 

em reformas estruturais e ter uma política de estado que 

garanta a previsibilidade na retomada de investimentos 

em infraestrutura.

Capa| Especial 70 anos
40 De boletim a revista, sete décadas de análise da 

economia brasileira

Ao longo de 70 anos de circulação 

ininterrupta, Conjuntura Econômica 

mostrou, através de suas páginas, 

as principais transformações e 

acontecimentos por que passou a 

economia brasileira e internacional. 

Surgida em 1947 como um Boletim, cujo objetivo era 

municiar de dados e informações o país para tomada de 

decisões através de um banco de dados sobre contas 

nacionais, inflação e demais indicadores, a revista se 

consolidou como principal veículo de difusão de ideias 

propostas da Fundação Getulio Vargas.
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Há 70 anos, onde a tecno-
logia que hoje conhecemos 
não era nem imaginada, 
o mimeógrafo, uma enge-
nhoca que funcionava com 

um rolo embebido em álcool, movido a manivela, foi 
o grande responsável pela difusão de ideias daquela 
época. Ao rolo era acoplada uma matriz contendo car-
bono, chamada estêncil, com o que se queria imprimir. 
O papel em branco passava pelo rolo e saía do outro 
lado impresso, geralmente úmido e cheirando a produ-
to químico. Há ainda alguns funcionando por aí.

Esse mesmo mimeógrafo permitiu àqueles que lida-
vam com a difícil e ainda precária tarefa de medir a 
produção gerada pela economia brasileira, seus preços, 
suas trocas e seus recursos monetários, criar o embrião 
de um veículo de divulgação e análise desses números 
que aos poucos iria se transformar na revista Conjun-
tura Econômica. Do Boletim de Conjuntura lançado 
em novembro de 1947 pelo Núcleo de Economia da 
FGV, já se vão 70 anos de acompanhamento e análise 
da economia brasileira e internacional.

Do Núcleo surgiu o Centro de Análise da Conjun-
tura Econômica cujo comando seria entregue ao enge-

nheiro Richard Lewinsohn, nascido na Polônia, outro 
que migraria das obras de construções para os estu-
dos econômicos. Lewinsohn era então a única pessoa 
no Brasil que fazia uma estimativa da renda nacional, 
ainda de forma rudimentar, a partir dos números de 
um tributo existente na época, o Imposto de Vendas e 
Consignações (IVC). 

“As incertezas do mundo do após-guerra tornam 
mais necessária do que nunca a observação contínua 
e vigilante da conjuntura econômica nacional e in-
ternacional”, escreveu Eugenio Gudin no artigo “Os 
Índices da Conjuntura Econômica”. Nascia, aí, o Bo-
letim de Conjuntura.

Nos 70 anos que separam o primeiro Boletim assi-
nado por Eugenio Gudin dos dias de hoje, a revista se 
modernizou, mantendo sua imparcialidade e isenção 
editorial. A busca é reproduzir em suas páginas, através 
de artigos, entrevistas e reportagens, reflexões, análises 
e propostas que auxiliem na formulação de políticas pú-
blicas consistentes para uma sociedade mais justa.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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CARTA DA CONJUNTURA

Um interessante debate sobre a im-
portância da chamada “nova matriz 
econômica” como causa da grande 
recessão iniciada em 2014 desen-
volveu-se recentemente no Blog do 
IBRE. A discussão já se inicia pelo 
próprio emprego do termo. Como 
notou Manoel Pires, pesquisador 
associado do IBRE, em artigo no 
blog, a expressão “nova matriz eco-
nômica” foi utilizada pela primeira 
vez em 2012 pelo então secretário de 
Política Econômica do Ministério da 
Fazenda, Márcio Holland, para jus-
tificar o baixo crescimento naquele 
ano, quando ainda ecoava nas ex-
pectativas o excepcional período até 
2010, encerrado com um crescimen-
to anual de 7,5%.

Em entrevista ao jornalista Cris-
tiano Romero do jornal Valor Eco-
nômico em dezembro de 2012, 
Holland declarou que o país passava 
por uma fase de juros baixos, taxa 
de câmbio competitiva e uma conso-
lidação fiscal “amigável ao investi-
mento”, combinação a qual chamou 
de nova matriz econômica. Segundo 
o então secretário de Política Econô-

mica, a transição para a nova ma-
triz trazia inicialmente custos para 
empresas e investidores, habituados 
a uma lógica “curtoprazista” de ju-
ros altos e câmbio apreciado, mas 
depois levaria à alta acelerada dos 
investimentos e do PIB.

Pires observou em seu artigo que 
a previsão de Holland se provou er-
rada, mas acrescentou que o termo 
“nova matriz” acabou sendo uti-
lizado pelos críticos do governo de 
Dilma Rousseff como um “espanta-
lho” – isto é, uma visão caricatural 
da política econômica, muito propí-
cia a ser atacada. A expressão tra-
ta a política econômica ao longo de 
um extenso período como uma coisa 
só – e não como diversas iniciati-
vas relativamente autônomas e seus 
muitos desdobramentos, além de 
contingências pouco ou nada con-
troláveis, como o cenário externo, 
problemas fiscais estruturais e cho-
ques diversos, incluindo a perda de 
governabilidade pela crise política. 
Assim, a complexa teia de aconteci-
mentos que levou à grande recessão 
é apresentada, pela simples evocação 

da expressão “nova matriz”, como 
sendo basicamente a consequência 
direta de equívocos imensos de polí-
tica econômica. 

Essa argumentação faz bastante 
sentido, mas o fato é que o termo 
“nova matriz” foi logo adotado 
pelo então ministro da Fazenda 
Guido Mantega, e defendido como 
uma espécie de inovação vitoriosa 

Luiz Guilherme Schymura

Doutor em Economia pela FGV EPGE

O rico debate sobre a  
nova matriz econômica  
no Blog do IBRE
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torções na economia (brasileira), 
a saber, câmbio valorizado e car-
ga fiscal elevada, que levam à má 
alocação de recursos e a um menor 
crescimento da economia”. Assim, 
segundo Mantega à época, Dilma 
colocou como “absolutamente es-
tratégico” remover ou minimizar a 
distorção dos dois preços básicos, 
juros e câmbio. A recaída da econo-
mia internacional numa situação de 
crise a partir do segundo semestre 
de 2011 seria a oportunidade para 
corrigir os juros sem ameaçar a in-

flação. O ex-ministro cita a eleva-
ção do superávit primário em 2011 
como um respaldo à redução da 
Selic, e classifica como “novo para-
digma” a taxa de juros reais inferior 
a 2% atingida momentaneamente.

Os juros menores por si só, na 
visão de Mantega, tiraram a pres-
são de valorização do câmbio via 
arbitragem de juros, mas ele faz 
também o elogio das “atuações 
no mercado de câmbio, de forma 
a reverter a sobrevalorização que, 

de Dilma na política econômica. 
Em artigo publicado também no 
Valor Econômico, três dias após a 
entrevista de Holland, intitulado 
“O primeiro ano da nova matriz 
econômica”, Mantega menciona 
“um momento de mudança estru-
tural”, caracterizado pela “colo-
cação das taxas de juros em níveis 
normais para uma economia sólida 
e com baixo risco”.

Como se sabe, em 30 de agosto 
de 2011, o Banco Central surpre-
endeu os mercados com um corte 
de 0,5 ponto percentual (p.p.) na 
Selic, de 12% para 11,5%, num 
momento em que a inflação e as 
expectativas inflacionárias estavam 
pressionadas. Os analistas reagi-
ram mal inicialmente à decisão do 
BC. Mais tarde, parte relevante da 
ortodoxia chegou a reconsiderar e 
passou a ver o ciclo de cortes que 
se iniciara como um movimento 
acertado. Contudo, ao fim e ao 
cabo a má fase econômica, de baixo 
crescimento e alta inflação, que se 
consolidou a partir de 2012 acabou 
levando a totalidade dos economis-
tas neoclássicos ao veredito definiti-
vo de que a redução dos juros “na 
marra” iniciada em 2011 fora um 
erro decisivo de política econômica, 
no contexto da nova matriz.

A Selic caiu para um mínimo 
de 7,25% em outubro de 2012, 
e foi mantida neste nível até abril 
de 2013, quando foi elevada para 
7,5%. Holland e Mantega fizeram 
suas considerações iniciais sobre a 
nova matriz, portanto, em plena 
fase dos juros mais baixos desde o 
Plano Real. Em seu artigo de 2012, 
o ex-ministro da Fazenda escreveu 
que os juros elevados estavam “na 
gênese das duas outras grandes dis-

Expressão “nova matriz 

econômica” foi criada 

por Márcio Holland para 

justificar baixo crescimento 

em 2012, quando era 

secretário de Política 

Econômica da Fazenda 

em tempos de disputa acirrada por 
mercados dinâmicos como o brasi-
leiro, agravava as dificuldades da 
indústria nacional”. O ex-ministro 
louva ainda a redução de carga tri-
butária iniciada em 2012, com uma 
desoneração tributária de R$ 45 bi-
lhões, ou cerca de 1% do PIB. 

No mesmo artigo, Mantega 
apresenta como trunfos adicionais 
da política econômica, que ele mes-
mo denominou de nova matriz, o 
pacote que se tornou polêmico de 
redução do preço da energia elétri-
ca (lançado em setembro de 2012) 
e o Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI) do BNDES, que 
distribuiu maciços subsídios credití-
cios às empresas. E menciona como 
medidas importantes as concessões 
de aeroportos e os avanços nas ne-
gociações para acabar com a guerra 
fiscal dos estados. Como se vê, na 
sua acepção original, a expressão 
“nova matriz econômica” engloba-
va alguns dos aspectos do conjunto 
de políticas que seus críticos apon-
tam, mas não todos. 

Samuel Pessôa, pesquisador as-
sociado do IBRE, e um dos mais 
vocais críticos da nova matriz, 
acrescenta vários itens à lista: 
maior tolerância com a inflação; 
redução da transparência da políti-
ca fiscal, fortíssima diminuição do 
resultado primário e colocação da 
dívida pública em trajetória explo-
siva; controles de preços para ten-
tar conter a inflação; aumento do 
protecionismo; ampliação do papel 
do Estado na Petrobras e no setor 
de petróleo; uso dos bancos públi-
cos para induzir a redução do spre-
ad bancário; resistências ideológi-
cas que travaram a participação do 
setor privado na oferta de serviços 
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públicos e na infraestrutura; e a 
política de conteúdo nacional e es-
tímulos à produção local.

É justo julgar a nova matriz por 
políticas que não foram arroladas 
especificamente como parte dela 
pelos criadores do termo? Esta não 
é, definitivamente, uma pergunta 
fácil de responder. Alguns dos itens 
incluídos por Pessôa podem ser vis-
tos como consequências, na sua in-
terpretação, da implementação da 
nova matriz, como a redução do 
resultado primário. Por outro lado, 

esse desdobramento indesejado 
também tem outras causas, inclu-
sive estruturais e que antecedem o 
período de governo petista. Outros 
pontos citados pelo pesquisador 
seriam aspectos subjacentes à nova 
matriz, mas não explicitados por 
óbvias razões, como a tolerância 
à inflação e o controle de preços. 
Também aqui, poder-se-ia alegar 
que a alta da inflação em 2015 foi 
parcialmente causada por choques 
não ligados a escolhas de política 

econômica, o que não necessaria-
mente aliviaria as escolhas na con-
dução da política de preços.

Pessôa cita ainda iniciativas, 
como as mudanças na Petrobras e 
no setor de petróleo, a política de 
conteúdo nacional e o aumento do 
intervencionismo estatal em geral, 
que já estavam em curso no gover-
no Lula, e que Holland e Mantega 
não mencionaram como parte da 
mudança específica que se tentou 
empreender no início do primeiro 
mandato de Dilma. Aqui a discus-
são torna-se ainda mais rarefeita. 
Há, de fato, certo recurso retórico, 
por parte dos críticos do governo 
petista, ao embrulharem num úni-
co pacote um conjunto grande e 
heterogêneo de políticas tomadas 
ao longo de um período longo de 
tempo e em variadas circunstâncias 
econômico-políticas, e com graus 
diferenciados de influência dos di-
versos atores políticos que partici-
param do governo enquanto o PT 
esteve no poder.1

Por outro lado, pode-se alegar 
que a política macroeconômica 
a partir do início de 2006, quan-
do Mantega substituiu Palocci na 
Fazenda, evoluiu gradativamente 
numa direção mais heterodoxa. As-
sim, da mesma forma que ocorre 
com a expressão “Consenso de Wa-
shington”, houve uma ampliação 
do significado do termo “nova ma-
triz” para além da estrita definição 
inicial, mas que não necessariamen-
te significa uma distorção, podendo 
ser antes uma generalização válida 
a partir de certos princípios que es-
tavam implicitamente contidos na 
conceituação original.

De qualquer forma, foi em cima 
dessa definição mais ampla da nova 

Em artigo, Mantega 

menciona “um momento 

de mudança estrutural”, 

com “colocação das taxas 

de juros em níveis normais 

para uma economia sólida 

e com baixo risco”
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matriz econômica que Pessôa e 
Bráulio Borges, também pesquisa-
dor associado do IBRE, terçaram 
argumentos em uma sucessão de 
artigos no Blog do IBRE. Borges 
não nega que a nova matriz tenha 
sido uma causa não desprezível da 
grande recessão, mas acha que seus 
críticos mais contumazes exageram 
bastante este efeito. Ele arrolou di-
versos fatores e choques que podem 
ter contribuído para a recessão e 
para sua particular virulência, como 
o fim do boom de commodities, res-
trições de oferta hídrico-energética 
e os efeitos da Operação Lava Jato. 
Bráulio incluiu até problemas de 
aferição do PIB, que teriam levado 
a uma subestimação do crescimento 
nos anos recentes.

Os artigos de Pessôa, por sua 
vez, levantam dúvidas e tentam 
apontar inconsistências em pontos 
apresentados por Borges. Pessôa 
não nega que o cenário global pos-
sa ter sido responsável por parte da 
desaceleração brasileira a partir de 
2014. Porém, numa postura simé-
trica, vê exageros de Borges sobre 
esse impacto. Boa parte do deba-
te é bastante técnico e consiste em 
estipular qual o melhor “grupo de 
controle” para se comparar o de-
sempenho do Brasil com o de ou-
tros países, incluindo, no caso de 
Pessôa (citando trabalho de Viní-
cius Carrasco e João Manoel Pinho 
de Mello), a “metodologia do sin-
tético”, uma combinação linear de 
países que melhor mimetizariam o 
Brasil, de acordo com uma estrutu-
ra de correlações passadas. Samuel 
também contestou o caráter exóge-
no de certos fatores mencionados 
por Borges, como a Lava Jato e a 
crise hídrica, que teriam sido em 

parte consequências de escolhas 
políticas do governo. 

Tanto Pessôa como Borges volta-
ram à carga em mais artigos no Blog 
do IBRE, em que buscaram defender 
seus pontos de vista com uma outra 
rodada de argumentos e contra-argu-
mentos. Na coluna Ponto de Vista da 
Conjuntura Econômica de outubro, 
Pessôa, o titular do espaço, resumiu 
suas posições. Na Ponto de Vista desta 
edição da Conjuntura, Bráulio, como 
articulista convidado, trouxe um su-
mário dos seus principais pontos.

Esse é um exemplo de debate re-
levante e travado em alto nível téc-
nico e de civilidade, que o Blog do 
IBRE pretende estimular. Recomen-
damos vivamente aos interessados 
no tema que mergulhem na rica e 
detalhada polêmica, com a leitura 
completa do conjunto de artigos no 
Blog do IBRE (caso já não o tenham 
feito), incluindo o de Manoel Pires. 
As duas Pontos de Vista, desta edi-
ção da Conjuntura e da anterior, 
também são um ótimo material 

Foi em cima de uma 

definição bem ampla do 

termo que os pesquisadores 

Bráulio Borges e 

Samuel Pessôa terçaram 

argumentos em artigos no 

Blog do IBRE

para quem quiser um sumário dos 
principais pontos da discussão.

Não se pode perder de vista, no 
entanto, que os desafios econômi-
cos do Brasil transcendem erros e 
acertos de governos específicos. O 
país sofre de um dramático proble-
ma de baixo crescimento da produ-
tividade que vem de longa data, e 
que atravessa diferentes momentos 
da orientação da política econômi-
ca. Também tem raízes profundas o 
grande desacerto fiscal que eclodiu 
com toda a força nos últimos anos, 
ligado em boa parcela a demandas 
legítimas de inclusão por parte de 
setores menos aquinhoados da so-
ciedade, bem como de ações patri-
monialistas que continuam arraiga-
das em nosso país.

Em suma, o debate profundo e 
bem fundamentado sobre a nova 
matriz, que se desenrolou no Blog 
do IBRE, é um exemplo extrema-
mente bem-vindo de discussão sobre 
políticas públicas que ajuda o país a 
interpretar seu passado e a construir 
um futuro melhor. 

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.

1Pessôa, por seu turno, não considera que as 
13 medidas por ele elencadas de nova matriz 
econômica seja um conjunto heterogêneo de 
medidas: “Muito pelo contrário. Haveria forte 
relação entre elas: todas têm em comum o in-
tervencionismo e a discricionariedade da políti-
ca econômica. Eu cheguei a chamá-las de balão 
(de ensaio) nacional desenvolvimentista como 
fez André Singer em artigo da revista do Cebrap. 
Pedro Dutra, professor da Federal do RS e espe-
cialista em história das ideias discorda dessa 
caracterização – escreveu texto na Ilustríssima 
sobre o tema – e, desde aquela oportunidade, 
utilizo a expressão intervencionismo”.
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Como apontei recentemente em uma 
longa sequência de posts no Blog do 
IBRE, minhas estimativas, que se ba-
seiam em três abordagens metodoló-
gicas distintas, indicam que fatores 
relativamente exógenos à economia 
brasileira – tanto externos como in-
ternos – explicam aproximadamente 
metade da desaceleração de nosso 
crescimento econômico entre 2012 
e 2016. Desse modo, erros da polí-
tica econômica doméstica, consubs-
tanciados na chamada Nova Matriz 
Econômica (NME), e outros fatores 
(como eventuais erros de medida) se-
riam responsáveis pela outra metade.

Acho importante destacar, pri-
meiramente, que há evidência em-
pírica recente de outros autores 
apoiando, ainda que indiretamente, 
algo na mesma linha. Dentre outros, 
destaco trabalho recente publicado 
no NBER, “World Shocks, World 
Prices, and Business Cycles: An Em-
pirical Investigation”, de Fernandéz, 
Schmitt-Grohé & Uribe (2016). 

Levando em conta uma amos-
tra de quase 140 países no período 
1960-2015, os autores chegaram à 

conclusão de que cerca de 1/3 da 
variância do crescimento dessas 
economias pode ser explicado por 
“choques globais” (basicamente 
uma combinação entre preços in-
ternacionais de commodities e uma 
proxy da taxa de juros mundial), 
percentual que se eleva a 43% para 
o subgrupo de países da América 
Latina e Caribe. Mais interessante, 
os 33% vão a 79% quando o perío-
do considerado tem início em 2003, 
refletindo uma maior integração 
comercial e financeira dos países. 
Como o Brasil se encaixa muito bem 
no conceito de “pequena economia 
aberta” dos livros-texto de macro-
economia, esses resultados não de-
vem ser muito diferentes para nosso 
país especificamente.

A despeito dessa evidência de que 
o que acontece lá fora tem bastante 
impacto sobre nossa economia e da 
constatação de que houve um tom-
bo expressivo dos preços internacio-
nais das commodities entre 2012 e 
meados de 2016, a narrativa que se 
construiu no debate econômico do-
méstico nos últimos anos se resume 

basicamente em uma combinação 
das seguintes afirmações: “A NME 
foi responsável por quase todo esse 
desastre econômico” e “A recessão 
atual é a maior da história”. Logo, 
por associação, “A NME é a grande 
responsável pela maior recessão da 
história brasileira”. 

Bem, nem a recessão atual foi a 
pior da história (ficou atrás da crise 
do Encilhamento no final do século 
XIX, da recessão dos anos 1930 e da 

Debate dos impactos da 
nova matriz econômica: 
a visão de que há exagero

Bráulio Borges

Pesquisador associado da FGV IBRE
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recessão do começo dos anos 1980), 
nem a política econômica domésti-
ca foi responsável por tudo isso aí 
– como estou tentando argumentar 
nos meus posts. 

Acho que essa narrativa predo-
minante reflete, em boa medida, o 
ambiente de acentuada e crescente 
polarização político-ideológica que 
temos vivido aqui dentro desde as 
eleições de 2014, a qual também 
tem atrapalhado um debate técnico 
mais imparcial, com menos peso de 
ideologias, preconceitos e ressenti-
mentos. Um bom exemplo desse cli-
ma de Fla-Flu na análise econômica 
foi uma discussão recente, informal, 
na qual diversos economistas/ana-
listas foram instados a elencar os 
maiores erros de política econômica 
cometidos no Brasil: praticamente 
todos os erros relacionados a go-
vernos mais de esquerda ou desen-
volvimentistas foram lembrados, 
mas ninguém citou o Plano Collor 
I e o regime de câmbio semifixo de 
1995-98 (ambos no bojo de gover-
nos mais à direita e/ou de políticas 
econômicas mais ortodoxas). 

Mais do que tentar trazer um 
pouco de bom senso ao debate eco-
nômico, minha análise, ao enfati-
zar o papel nada desprezível que 
as oscilações exógenas dos preços 
internacionais das commodities 
exercem sobre nossa economia por 
diversos canais (reais, financeiros 
e mesmos políticos/institucionais), 
levanta uma questão crucial do 
ponto de vista do desenvolvimento 
econômico: não seria o Brasil um 
caso de “maldição dos recursos na-
turais” (resource curse)? 

Como aponta a literatura,1 a 
maldição opera sob várias formas, 
via “doença-holandesa”/misalloca-

tion (em função da taxa de câmbio), 
rent-seeking, má gestão de recursos, 
bolhas de preços de ativos, fraqueza 
institucional (baixa propensão a re-
formas nos booms e maior suscetibi-
lidade a contrarreformas) e mesmo 
guerra civil. Há inclusive evidência 
empírica apontando a existência 
de uma presource curse, associa-
da aos efeitos deletérios, em países 
com baixa qualidade institucional, 
das descobertas de megacampos de 
petróleo (“Evidence for a presource 
curse? Oil discoveries, elevated ex-

pectations, and growth disappoint-
ments”, World Bank Policy Resear-
ch Working Paper 8140, 2017). 

Voltando ao caso do Brasil, a es-
tagnação de nossa convergência em 
direção à renda per capita norte-
americana a partir dos anos 80 coin-
cide com uma elevação expressiva 
da correlação entre as variações do 
crescimento de nosso PIB e as varia-
ções dos preços em dólares de nossas 
exportações (nas quais predominam 
as commodities): essa correlação, em 

bases anuais, chegou a quase 80% 
no período pós Plano Real, contra 
cerca de 15% em 1901-1980. 

Não é tão fácil determinar se há 
uma clara relação de causalidade en-
tre o aumento relevante dessa corre-
lação e a estagnação do desenvolvi-
mento econômico brasileiro a partir 
dos anos 80. De todo modo, há ro-
busta evidência empírica disponível 
apontando alguns caminhos para 
administrar melhor os impactos des-
sas oscilações exógenas e, com isso, 
reduzir a chance de bolhas de cres-
cimento nos booms e colapsos per-
sistentes nos períodos de recuo dos 
preços de commodities – ou seja, re-
duzir a volatilidade dos ciclos econô-
micos, a qual impacta negativamen-
te o crescimento potencial segundo 
diversos estudos empíricos. 

Entre as prescrições de política, 
estão regimes de câmbio flutuan-
te, estabilizadores automáticos na 
conta de capitais e nos mercados 
de crédito (que são altamente pró-
cíclicos), e, sobretudo, uma política 
fiscal realmente anticíclica, nos dois 
lados do ciclo. Há também alguns 
trabalhos mais conceituais sugerin-
do que uma regra de PIB nominal 
seria superior a um regime de metas 
de inflação em países mais suscetí-
veis a choques. Ou seja: em muitos 
casos, não é preciso reinventar a 
roda; bastante repetir algumas ex-
periências muito bem-sucedidas, 
como é o caso da meta de resultado 
fiscal estrutural adotada pelo Chile 
no começo da década passada.  

1Um ótimo survey da literatura teórica e empí-
rica é o trabalho de Badeeb, lean & Clark, “The 
evolution of the natural resource curse thesis: A 
critical literature survey”, 2017.

A estagnação de nossa 

convergência com a renda 

per capita norte-americana 

concide com a elevação da 

correlação entre variação do 

PIB e dos preços de nossas 

exportações em dólares 
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Conjuntura Econômica — Qual sua 

motivação em destrinchar o papel 

da nova matriz econômica (NME) 

na crise econômica e fiscal brasilei-

ra – chegando à conclusão de que 

seu peso não superaria os 30%, 

elencando ainda fatores externos, 

que responderiam por até 60%, e 

problemas na mensuração do cres-

cimento da economia?

Tal como acontece na medicina, quan-
do se observam alguns sinais de en-
fermidade, é preciso buscar um diag-
nóstico mais preciso possível antes de 
prescrever algum tratamento. Minha 
ideia, com esse debate da NME, é 
combater um pouco a narrativa que se 
construiu nos últimos anos de que nos-
sa recessão foi basicamente fruto de 
erros da política econômica doméstica. 

Recentemente, o economista Bráulio Borges abriu polêmica ao defender que as 

políticas relacionadas à nova matriz econômica colaboraram menos para a crise 

brasileira do que a maioria dos analistas econômicos apregoam. Esse debate, cujo 

protagonismo foi dividido com o economista Samuel Pessôa e está resumido nas 

duas últimas colunas Ponto de Vista (pág. 10 desta edição e na de outubro), é uma 

fração da rotina de discussões semanais entre os pesquisadores do IBRE, aos quais 

Borges se uniu em 2016. Em entrevista à Conjuntura Econômica, Borges defende a 

necessidade da adoção de uma meta de resultado estrutural que garanta um equi-

líbrio fiscal mais estável no médio e longo prazos, inclusive do ponto de vista po-

lítico, identifica queda do juro estrutural e alerta para a necessidade de o próximo 

presidente ter coragem em modificar a regra de ajuste do salário mínimo em 2019. 

“Acho que essa política de reajuste já ultrapassou o limite do razoável”, diz.

Bráulio Borges
Pesquisador associado da FGV IBRE e economista sênior da LCA Consultores

Foto: FGV IBRE

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Pressão da regra do 
teto fatalmente levará 
ao debate sobre 
aumento da carga 
tributária”
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desenho de política macro, reconhecer 
que estamos sujeitos às oscilações des-
ses preços, e isso pode significar nosso 
retrocesso ou avanço, a depender de 
como a gente as administra.

Posto que não se prevê uma recupe-

ração tão acentuada do preço das 

commodities no médio prazo, em que 

implicaria negligenciar esse tema na 

atual agenda de política econômica?

Uma agenda que estaríamos negli-
genciando é a questão da definição 
de uma meta de resultado fiscal estru-

tural, sobre a qual venho insistindo. 
Uma meta desse tipo certamente redu-
ziria a amplitude dos ciclos econômi-
cos e permitiria que a taxa de câmbio 
se situasse mais próxima de seu equi-
líbrio durante boa parte do tempo, 
reduzindo o espaço para a chamada 
“doença holandesa” ou má alocação 
de recursos gerada por conta de um 
preço (o câmbio) muito distante de 
seu equilíbrio por um período prolon-

Nessa agenda de pesquisa, que tenho 
abraçado há um ano e meio, cheguei à 
conclusão de que o Brasil, por se tratar 
de uma economia exportadora líquida 
de commodities, está sujeito às oscila-
ções dos preços desses produtos, que 
são exógenos, e muitas vezes se me-
nospreza o impacto dessas oscilações 
sobre nossa economia, que se dá por 
vários canais além de seu peso no PIB. 
Quando o preço das commodities sobe 
ou cai, nosso risco vai junto, a nossa 
taxa de câmbio vai junto, isso se trans-
forma em mais ou menos inflação, 
gera mais ou menos reação de política 
monetária, e por aí vai.

Tenho dito há algum tempo que, 
em minha opinião, o Brasil se encai-
xa muito bem naquilo que a literatura 
convencionou chamar de maldição 
dos recursos naturais, que é bem di-
ferente da teoria cepalina dos anos 
1950, 60, que apontava que a tendên-
cia secular de queda dos termos de 
troca nos países exportadores de com-
modities impediria o desenvolvimen-
to desses países caso eles não transi-
tassem para um modelo mais apoiado 
em atividades industriais. A literatura 
da maldição dos recursos naturais, 
que começa a surgir em meados da 
década de 1990, tenta explicar por 
que alguns países com abundância de 
recursos naturais conseguiram utilizar 
essa “dádiva” para se desenvolver, e 
outros, ao contrário, anos depois de 
descobrirem campos de petróleo ou 
outros tipos de recursos, estavam em 
guerra civil. É um diagnóstico mui-
to baseado na questão da qualidade 
institucional, ou seja, em como fun-
cionam as regras do jogo nessas eco-
nomias e como opera a política de 
estabilização nessas economias. Meu 
interesse é dar atenção para o fato de 
que precisamos, do ponto de vista de 

gado (como usualmente acontece no 
Brasil e em outros países).

Contudo, hoje convivemos com 
duas metas fiscais: uma regra que, 
apesar de seus problemas, eu chamo 
de inteligente, que é a do teto dos gas-
tos, que é acíclica, e outra que chamo 
de regra burra, que é a meta anual fi-
xada na Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), que é totalmente pró-cí-
clica. Digo isso sobre a meta da LDO 
porque se o crescimento econômico 
por algum motivo qualquer frustrar 
as expectativas e a arrecadação for 
menor, é preciso agir cortando gastos, 
e a gente sabe que, no curto prazo, 
por mais que você esteja numa crise 
fiscal, uma política fiscal de redução 
de gastos é contracionista.

A discussão de uma meta de resul-
tado estrutural se encaixaria aí enca-
minhando o Brasil para uma trilha de 
menos volatilidade. O Chile, que fez 
essa mudança no começo dos anos 
2000, conseguiu administrar muito 
bem os ciclos de preços de commodi-
ties e continuou na trajetória de con-
vergência da renda em relação à nor-
te-americana, enquanto praticamente 
todo o restante da América Latina 
está estagnada há um bom tempo.

Hoje a agenda fiscal do país está vol-

tada para consolidar medidas mais 

emergenciais que possam reverter a 

trajetória da dívida, como a emenda 

do teto dos gastos, em um contexto 

tumultuado pela crise política. Há 

espaço para incluir esse debate?

Acho que sim. Primeiramente, não 
se pode descartar uma nova alta de 
preços de bens primários nos próxi-
mos anos. Estudo recente (Reinhart, 
Reinhart & Trebesch, 2016) que data 
ciclos de preços de commodities desde 
1850 constatou que em média esses 

À medida que o 

cumprimento do teto se 

tornar mais difícil, será 

preciso mostrar à sociedade 

quanto da melhora das 

contas resultou de legítimo 

esforço fiscal
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ciclos de alta e baixa duram mais ou 
menos seis anos. Há certo consenso 
que o “fundo do poço” do ciclo atual 
aconteceu em 2016. Isso pode indicar 
um novo período de alta, ainda que 
talvez não seja da mesma intensidade 
que a gente observou no superciclo 
liderado pela China, que foi de 1999 
até 2011. Nada impede que um país 
como a Índia, por exemplo, inicie um 
projeto de investimento em infraestru-
tura gigantesco dentro de alguns anos, 
por exemplo. A Índia é um grande 
importador líquido de commodities, 
principalmente metálicas e energéticas, 
e isso poderia gerar um novo boom. 
Temos que estar preparados para essa 
possibilidade, pois será complicado 
propor mudanças quando a alta já 
estiver acontecendo. Sabemos muito 
bem que a impressão que prevalece no 
exato momento de boom é a seguinte: 
para que eu vou mexer em time que 
está ganhando? Então é justamente 
agora que temos que tentar pensar em 
introduzir essas amarras.

Quanto à relação dessa regra com 
o atual debate fiscal, acho que à me-
dida que o cumprimento do teto se 
tornar mais difícil de alcançar, será 
preciso mostrar claramente para a so-
ciedade quanto da melhora das con-
tas resultou de legítimo esforço fiscal, 
e quanto foi da recuperação cíclica da 
economia, que acarreta recuperação 
das receitas. Uma meta de resultado 
fiscal estrutural colaboraria para isso, 
além, obviamente, de fazer com que a 
gestão de curto prazo da política fis-
cal seja anticíclica.

Recentemente, o FMI tem defendi-
do que os países caminhem no sentido 
de buscar uma política fiscal inteligen-
te (smart fiscal policy). De acordo ao 
Fundo, uma política fiscal “esperta” 
envolve alguns aspectos, como uma 

política anticíclica, nos dois lados do 
ciclo; uma política fiscal prudente; uma 
política fiscal que promova eficiência 
alocativa; e, por fim, uma política que 
também promova a inclusão, ou seja, a 
questão da equidade também seja leva-
da em consideração. Acho que a regra 
do teto atende basicamente à questão 
da eficiência e talvez a da prudência. 
Então, se quisermos transformar nossa 
política fiscal numa smart fiscal po-
licy, teremos que ir atrás desses outros 
quesitos. Acho que a meta de resulta-
do fiscal estrutural ajudaria bastante 

a gente a ir nessa direção, e com isso 
restaurar um equilíbrio fiscal mais sau-
dável no médio e longo prazos, inclusi-
ve do ponto de vista político. De nada 
adianta aprovar a PEC do teto agora 
e o próximo governo resolver mudar 
essa regra, diante de um elevado custo 
político de mantê-la.

A Carta da Conjuntura de outubro 

alerta para a dificuldade do cum-

primento do teto dos gastos nos 

próximos anos. O que considera 

necessário para que essa tendência 

seja mitigada?

Acho que a pressão da regra do teto 
fatalmente irá levar ao debate sobre 
aumento da carga tributária. Essa 
agenda ficou bloqueada nos últimos 
anos, Congresso e sociedade rechaça-
ram. Mas isso terá que voltar a ser 
discutido, provavelmente após as elei-
ções, quando tivermos um ambiente 
político talvez menos polarizado. Já 
temos alguma ideia de que caminho 
seguiremos: algumas mudanças na 
tributação de lucros e dividendos, tal-
vez algumas alterações na tributação 
sobre patrimônio, herança, seguindo 
inclusive algumas tendências interna-
cionais recentes. Acho que as mudan-
ças também terão de envolver um teto 
de gastos com uma regra mais flexí-
vel do que a atual, pois parece que o 
indexador proposto foi forte demais. 
Uma regra composta de inflação mais 
crescimento da população me parece 
um bom palpite. Se a gente quiser um 
equilíbrio fiscal saudável, de médio e 
longo prazos, inclusive politicamente 
falando, e que não gere tanta sen-
sação de injustiça, a gente terá que 
avançar em todas essas frentes.

Em sua opinião, como a previsão de 

crescimento em torno de 2,5% em 

2018 poderá influenciar a política 

econômica do próximo presidente?

Pode ser bom, como pode ser ruim. 
Aqui cabe a mesma analogia das com-
modities. Quando você está num mo-
mento de reversão cíclica muito forte, 
de bonança, geralmente tende a achar 
que não tem que fazer reformas consi-
deradas impopulares. Imagina com o 
PIB crescendo 3,5%, 4%, lá em 2019, 
se a tentação do novo presidente não 

A meta de resultado 

fiscal estrutural ajudaria 

bastante a gente a 

restaurar o equilíbrio 

fiscal mais saudável, 

inclusive do ponto de 

vista político
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Em sua opinião, qual regra deveria 

vigorar a partir de 2020?

Sei que politicamente é difícil justifi-
car, em um país em que 30 milhões 
de pessoas recebem até um salário 
mínimo, que representam um peda-
ço grande do eleitorado, que daqui 
adiante esse salário seja corrigido 
apenas pela inflação, e que isso dure 
um bom tempo. Por outro lado, como 
economista, técnico, fazendo as con-
tas, constato que quase metade do 
aumento do gasto previdenciário bra-
sileiro desde a Constituição de 1988 

é fruto apenas da política de reajustes 
reais expressivos e discricionários do 
salário mínimo. Além disso, constato 
que o salário mínimo hoje no Brasil 
já está num patamar relativamente 
muito alto se comparado ao salário 
mediano da economia, uma razão 
que hoje está em torno de 73%. Sabe-
mos, da literatura que, quanto mais 
alta essa razão entre salário mínimo 
e o mediano, maior é o estímulo à in-

será de empurrar com a barriga as re-
formas necessárias, principalmente as 
fiscais. E aqui vou insistir na impor-
tância de se ter uma medida e uma 
meta de resultado fiscal estrutural. 
Com um PIB crescendo 4%, eventu-
almente, você vai saber exatamente 
quanto do resultado fiscal daquele 
ano é só por conta da arrecadação re-
corrente, devido à expansão do PIB, 
e quanto é resultado de esforço legí-
timo de consolidação fiscal. Acho que 
essa reversão cíclica só vai reforçar a 
necessidade de a gente mudar a nossa 
sistemática das metas anuais por uma 
meta que desconte o ciclo, justamen-
te para não criar a impressão de que 
todo o ajuste já foi feito.

Há um debate, entretanto, do qual o 

presidente não poderá se esquivar: 

o da revisão da regra de reajuste do 

salário mínimo.

Sim, e é um tema importante. Nesse 
sentido, também busquei contribuir 
para o debate, apontando que a pre-
visão de uma trajetória de Previdên-
cia explosiva no longo prazo decorre 
muito da premissa utilizada nos exer-
cícios oficiais, que extrapolam a regra 
do salário mínimo atual para todo 
sempre. Se você admitir que o salário 
mínimo passaria a ficar congelado em 
termos reais de 2020 em diante, a des-
pesa da Previdência, dependendo da 
premissa adotada para o deflator do 
PIB, pode ficar estabilizada ou crescer 
muito pouco. Não custa lembrar que a 
Constituição Federal de 1988 apenas 
estabelece que o reajuste do salário mí-
nimo precisa garantir a manutenção de 
seu poder de compra ao longo do tem-
po. E mudar a sistemática do salário 
mínimo é relativamente mais simples, 
basta mudar uma lei ordinária, como é 
hoje, que regulamenta os reajustes.

formalidade, porque fica muito alto 
o custo de entrada no mercado for-
mal. Então, o salário mínimo, além 
de pressionar a Previdência de um 
lado, na despesa, ainda pode prejudi-
car a arrecadação previdenciária por 
outro, porque desestimula a formali-
zação de uma parte da mão de obra. 
Então, nesse sentido, acho que nossa 
política de reajuste do salário mínimo 
já ultrapassou o limite do razoável.

O mundo ideal seria eliminar a 
vinculação do piso previdenciário 
ao salário mínimo, já que o objetivo 
dessa variável é o de regular o merca-
do de trabalho. Se conseguir conge-
lar o salário mínimo em termos reais 
ao longo do tempo, por definição ele 
vai cair como proporção do salário 
mediano da economia, e se estimu-
lará a formalização da economia, 
melhorando o déficit da Previdência 
pelo lado da receita, além do impac-
to direto sobre a despesa.

Considera que a reforma trabalhis-

ta influenciará nesse debate?

Acho que sim, embora ainda tenha-
mos que saber se a reforma feita este 
ano irá valer mesmo, já que os tribu-
nais do trabalho estão querendo conti-
nuar com a dinâmica dos últimos anos 
de legislar ao invés de simplesmente 
aplicar a lei. Provavelmente o Supre-
mo terá que ser chamado para refor-
çar que essa mudança é válida, e nesse 
ínterim permaneceremos na incerteza.

Do ponto de vista do debate do sa-
lário mínimo, acho que a reforma po-
derá ser utilizada no sentido de des-
qualificar seu congelamento por um 
prazo muito longo, sob o argumento 
de que a reforma já tirou direitos, e ao 
congelar o salário você vai tirar mais 
direitos. Sei que, na minha cabeça de 
economista, congelar o salário resol-

Quase metade do 

aumento do gasto 

previdenciário brasileiro 

desde a Constituição de 

1988 é fruto apenas da 

política de reajuste do 

salário mínimo
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ve uma boa parte do problema, mas 
do ponto de vista político a coisa é 
muito mais complicada. Mas será um 
debate necessário, e o importante é 
que ele já esteja muito bem assentado 
antes de 2019, que é o que estamos 
tentando fazer aqui no IBRE.

Outro foco de sua análise este ano 

foram as determinantes da alta 

taxa de juros reais da economia. Le-

vando em conta essa característica 

estrutural brasileira, considera que 

poderemos confiar em uma trégua 

de médio prazo nos juros reais, ro-

dando em torno dos 3%, para recu-

perar não só o crédito para consu-

mo como os investimentos?

Começando pela questão cíclica, en-
xergo com dificuldade uma retomada 
muito forte dos investimentos da eco-
nomia, para o PIB crescer muito mais 
que os 2%, 2,5% que se prevê, já que 
ainda há muita ociosidade. Além dis-
so, há a incerteza da eleição presiden-
cial. Acho difícil tomar decisões de 
investimento de longo alcance num 
ambiente eleitoral que, arrisco dizer, 
está mais para 2002 que para 2010, 
devido ao alto nível de volatilidade.

Quanto à trajetória dos juros, é 
possível identificar alguns fatores que 
reduzem nosso juro estrutural daqui 
para frente. Um deles é a questão de-
mográfica, com o aumento da propor-
ção das pessoas em idade de trabalhar 
e poupar, em detrimento dos jovens, 
que não poupam, e os aposentados, 
que despoupam, o que permite um au-
mento da taxa de poupança agregada. 
Além disso, a aprovação da Taxa de 
Longo Prazo (TLP, em substituição à 
TJLP), também colabora para colocar 
os juros para baixo. Gosto de dizer 
que o Brasil tem quatro taxas de juros 
target, que concorrem entre si: a Selic, 

a então TJLP, a taxa do crédito rural 
direcionado e a do Sistema Financeiro 
de Habitação. Se você consegue co-
ordenar melhor essas taxas, você tira 
peso das costas do BC no que toca ao 
gerenciamento da demanda agregada 
necessário para manter a inflação na 
meta. Não acho que a TLP seja uma 
medida isenta de problemas, mas no 
curto prazo, pensando exclusivamente 
do ponto de vista de coordenação des-
sas quatro taxas target, a TLP melhora 
muito. E, com tudo o mais constante, 
ela reduz os nossos juros de equilíbrio. 

Em exercício apresentado recentemen-
te, Fabio Kanczuk estimou que, depois 
de 2023, quando terminar o phase-in 
da TLP, esta será responsável por uma 
queda da Selic neutra brasileira de até 
1,7 ponto percentual.

Estudar melhor os juros estruturais 
é importante não apenas do ponto de 
vista da política monetária, mas para 
nosso próprio equilíbrio fiscal. Quan-
do fazemos simulações de dinâmica 

da dívida, em geral se extrapola os ju-
ros reais dos últimos cinco, seis anos, 
ad eternum. Mas qualquer mudança 
nesse percentual faz uma tremenda 
diferença no primário que estabiliza a 
dívida, na trajetória da dívida pública. 
Da mesma forma que é importante es-
tudar o deflator do PIB, variável que 
também faz muita diferença nas simu-
lações fiscais de médio e longo prazo. 
Neste último caso, estou preparando 
um paper aprofundado, previsto para 
vir a público em dezembro.

Afora o impacto da TLP na trajetó-

ria dos juros neutros na economia 

brasileira, qual efeito espera que a 

adoção da nova taxa tenha nos in-

vestimentos de infraestrutura?

Como já mencionei, a TLP tem vá-
rios aspectos positivos. Ela coorde-
nará melhor a política parafiscal do  
BNDES com a política monetária, en-
tão o peso não recairá inteiro nas costas 
do BC no gerenciamento da demanda 
agregada. Também vai explicitar sub-
sídios, que antes eram implícitos, pela 
diferença de taxa que era cobrada pelo 
BNDES da que o Tesouro paga. Mas 
se a TLP ajuda a resolver o problema 
da política monetária, arrisco dizer que 
retrocedeu na resolução do problema 
de financiamento de longo prazo para 
infraestrutura, porque levará dez, 15 
anos até o mercado de capitais suprir 
essa lacuna, já que hoje não se conta 
com instrumentos financeiros sofisti-
cados para esses tipos de projeto.

O debate recente sobre o futuro do 
BNDES acabou levando a um bina-
rismo que quase culminou em “temos 
ou não que ter o BNDES?”. As pes-
soas às vezes esquecem que o banco 
foi criado para suprir uma falha de 
mercado, que é a falta de financia-
mento de médio e longo prazo para a 

Se a TLP ajuda a resolver 

o problema da política 

monetária, arrisco 

dizer que retrocedeu na 

resolução do problema de 

financiamento de longo 

prazo para infraestrutura
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infraestrutura. Obviamente, nos últi-
mos anos o BNDES acabou extrapo-
lando esse mandato. Agora se redu-
ziu o tamanho do banco, mas ele tem 
que continuar existindo e suprindo 
essa falha de mercado. Inclusive por-
que a gente sabe que infraestrutura, 
se bem executada e planejada, gera 
retorno econômico e social maior que 
o financeiro, e por isso vale a pena 
subsidiá-la até determinado ponto. 
A TLP vai obrigar que se explicite o 
subsídio dado para o financiamento 
em infraestrutura, que agora terá que 
sair do orçamento. E aí eu pergunto: 
com um orçamento de investimentos 
públicos que vai praticamente zerar 
nos próximos anos para se cumprir a 
regra do teto dos gastos, como incluir 
uma nova rubrica de subsídio para 
cobrir essa equalização de juros das 
operações do BNDES? Outra coisa 
perversa da TLP é que, se for neces-
sário negociar anualmente, em cada 
LOA, a manutenção de subsídios 
para uma concessão com prazo de 
25, 30 anos, isso poderá trazer alguns 
riscos, como incentivos à compra de 
apoio no Congresso ou de concessio-
nárias romperem contrato alegando 
falta de subsídio. Para mitigar esses 
riscos, a TLP teria que vir acompa-
nhada de alguns instrumentos, como 
um fundo garantidor para PPPs, com 
capitalização razoável.

No âmbito externo, quais temas de-

verão estar no radar brasileiro no 

curto prazo?

Em 2018, o mais relevante para o 
Brasil é o risco de uma aterrissagem 
forçada da economia chinesa. Verda-
de seja dita, há uns quatro ou cinco 
anos a China registra um crescimento 
insustentável, baseado numa expan-
são creditícia violenta, que não dura 

eternamente. O ano que vem será o 
primeiro de um novo mandato do atu-
al presidente, e a lógica maquiavélica 
de se fazerem as maldades de uma vez 
e distribuir as bondades no final do 
mandato, focando uma reeleição ou 
eleger seu candidato, vale mesmo para 
a China, onde as eleições são indiretas. 
Como o Brasil tem uma simbiose mui-
to grande com o país em termos de 
comércio exterior e fluxos financeiros, 
se algo gerar uma desaceleração maior 
do que se projeta para a China, isso 
pode impactar nossa economia. Se o 

resultado líquido será inflacionário, 
ainda não dá para saber. Se isso ocor-
rer, haverá uma restrição para que a 
Selic fique parada nos 7% por bastan-
te tempo. Já se o impacto líquido for 
desinflacionário e nosso crescimento 
em 2018 for mais baixo, com com-
modities caindo e nossa inflação indo 
mais abaixo do que se projeta hoje, aí 
talvez o BC possa reagir cortando a 
taxa de juros.

Outro risco que vem lá de fora tem 
a ver com a política monetária dos 
EUA. Houve certo receio de uma even- 
tual transição no comando do Fed, 
com uma mudança de orientação 
de política, mas é preciso considerar 
que o Fed já está muito próximo do 
término da normalização. A Federal 
Funds Rate está hoje em 1,5%, prati-
camente na metade do caminho para 
chegar nos juros neutros de 2,75%. 
E a inflação americana tem se man-
tido baixa. É uma situação diferente 
da vivida por Paul Volcker quando 
entrou no Fed, em 1979, com infla-
ção a dois dígitos, o que demandou 
um tratamento de choque. Hoje, por 
mais que um novo presidente do Fed 
seja mais hawkish, acho difícil que 
isso gere um soluço muito grande na 
condução da política monetária. O 
que talvez aconteça em 2019, com 
efeitos para o Brasil, é a entrada da 
economia norte-americana em ligeira 
recessão. A atual expansão dos EUA 
começou em meados de 2009, e esses 
ciclos em geral duram de sete a oito 
anos. Não estou dizendo que os ciclos 
morrem de maduros, mas justamente 
por conta dessa recuperação o Fed 
está subindo a taxa básica de juros, 
e isso pode ter impacto sobre crédito, 
decisões de consumo e investimento 
com alguma defasagem, chegando 
em 2019. Nesse quadro, o Fed pode 
começar um novo processo de redu-
ção da taxa básica de juros, e aí as 
condições de liquidez acabam melho-
rando para a economia global. O im-
pacto desse evento nos EUA pode ser 
particularmente dúbio, o que me faz 
pensar que a frente de maior risco é 
mesmo a China, nesse novo mandato 
do Xi-Jinping. Até agora, os chineses 
empurraram o ajuste com a barriga, 
mas ele será inevitável.  

Há quatro ou cinco anos 

a economia chinesa 

registra um crescimento 

insustentável, baseado 

numa expansão creditícia 

violenta, que não dura 

eternamente
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A retórica consiste no uso da lingua-
gem, oral e (ou) escrita, com o ob-
jetivo de influenciar e persuadir as 
pessoas. Esta arte nem sempre tem 
compromisso com hipóteses e teo-
rias testadas cientificamente. Todos 
nós queremos convencer os outros 
de nossos argumentos. Todavia, não 
podemos passar por cima dos fatos. 
O fato é alguma coisa que pode ser 
comprovada, independente da nossa 
vontade. Exemplo: o Brasil foi der-
rotado na Copa do Mundo de 2014 
pela Alemanha pelo placar de 7x1. 

A retórica muitas vezes não se in-
comoda em fazer afirmações falsas 
com o intuito de convencer as pes-
soas do ponto de vista de quem a 
usa. Hoje, vamos dar um exemplo, 
de um político, candidato à Presi-
dência da República e que já foi mi-
nistro da Fazenda. Ciro Gomes, afir-
mou no jornal Estado de São Paulo 
de 22/10/2017, na página B4: “Qual 
o Banco Central sério do planeta tem 
mandato de perseguir inflação como 
único tiro? O nosso. Precisamos al-
terar o mandato do BC. Precisamos 
introduzir o mundo real no Comitê 
de Políticas Monetárias. Em um go-
verno meu, o BC vai perseguir a me-
nor inflação a pleno emprego”. 

A última frase do Ciro também 
merece reparos. Mas nesses caso ele 
tem a companhia dos políticos ame-
ricanos. O banco central americano, 
o Fed, tem um mandato dual, estabi-
lidade dos preços e pleno emprego. 
Quem acompanha o ritual dos di-
retores do Fed sabe que eles sempre 
afirmam que estão cumprindo os dois 
objetivos. Num país em que as leis fo-
ram feitas para serem obedecidas isto 
não é surpresa. Todavia, cabe uma 
pergunta: um banco central qualquer 
pode cumprir dois objetivos? O fa-
moso teorema de Tinbergen/Theil, 
ambos economistas holandeses, o 
primeiro Prêmio Nobel de 1969, afir-
ma que se existirem dois objetivos há 
necessidade de dois instrumentos. In-
felizmente, o banco central tem ape-
nas um instrumento, a taxa de juros.  

Cabe ainda mencionar que em 
tempos normais, quando não ocor-
rem choques de oferta, o pleno em-
prego e a estabilidade de preços não 
são antagônicos. Mas, em algumas 
situações, o banco central vai ter que 
escolher qual dos dois objetivos per-
seguir. Caso privilegie a inflação, o 
desemprego aumenta, e vice-versa. 
Nos dois choques do petróleo da dé-
cada de 70 este problema ocorreu. 

A retórica e os fatos

Fernando de Holanda Barbosa

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

Novamente, vamos falar da Ale-
manha. O Bundesbank, antigo banco 
central da Alemanha, que tornou o 
marco a moeda europeia, tinha como 
único objetivo o controle da inflação. 
Na criação do euro prevaleceu no Tra-
tado de Maastricht a visão alemã: o 
banco central europeu tem como úni-
co objetivo o controle da inflação. 
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O Banco Central do Brasil (Bacen) 
desempenha várias funções. A mais 
conhecida é a política monetária, com 
fixação da taxa de juros. O Bacen por 
dispositivo constitucional é banco do 
governo. O Bacen administra todo o 

Quanto à afirmação de que “Pre-
cisamos introduzir o mundo real no 
Comitê de Política Monetária” ela 
não se sustenta. Basta ler qualquer 
livro-texto de macroeconomia e (ou) 
de economia monetária. A regra de 
política monetária de Taylor explicita 
três variáveis que os bancos centrais 
consideram na fixação da taxa de ju-
ros: a taxa de juros natural, o hiato 
da taxa de inflação e o hiato do pro-
duto. O hiato da taxa de inflação é 
a diferença entre a taxa corrente e a 
meta de inflação. O hiato do produto 
é a diferença entre o produto efetivo 
e o produto potencial. Esta última 
variá vel mede o mundo real do Ciro 
Gomes. Apesar de nenhum banco 
central usar de modo estrito esta re-
gra de política monetária, ela serve de 
referencial para os bancos centrais, 
como atestam vários pronunciamen-
tos de Janet Yellen, a presidente do 
Fed, o banco central americano.

sistema de pagamentos do Brasil, um 
trabalho até certo ponto invisível, 
mas extremamente importante para 
o funcionamento da economia brasi-
leira. O Bacen é o emprestador de úl-
tima instância na provisão de liquidez 
do sistema financeiro.

O Bacen é a agência reguladora 
do sistema financeiro. Aqui reside o 
calcanhar de aquiles do nosso ban-
co central. O Brasil tem um sistema 
financeiro bastante ineficiente, me-
dindo-se eficiência pelo spread entre 
as taxas de captação e de aplicação. 
Algumas taxas de juros, como as de 
cheques especiais e de cartões de cré-
dito, são obscenas, comparadas com 
qualquer referencial do mundo civi-
lizado. Entra governo sai governo e 
tudo continua na mesma. Ciro Go-
mes poderia concentrar sua retórica 
no que não funciona. Mas prefere 
atacar o que está dando certo: o re-
gime de metas de inflação. 

Algumas taxas de juros, 

como as de cheques 

especiais e de cartões de 

crédito, são obscenas, 

comparadas com 

qualquer referencial do 

mundo civilizado

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

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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Tomemos um indivíduo (ou robô) 
vivendo isolado em uma ilha. Supo-
nha que ele permanece o ano inteiro 
parado embaixo de um coqueiro. 
Indivíduo e coqueiro têm o mesmo 
tempo de vida (ou vida útil). O bem-
estar do indivíduo se mede pelo va-
lor do seu consumo.

O coqueiro provê ao indivíduo um 
coco por período de tempo, que ele 
usa para seu consumo. O PIB da ilha 
no período considerado é igual ao 
consumo, que é igual a um coco. Não 
há investimento nem poupança. 

Imagine agora duas situações dis-
tintas nas quais o indivíduo recorre 
à poupança dos cidadãos das outras 
ilhas próximas. Na primeira, ele im-
porta um picolé e o come. Na segun-
da, ele importa um novo coqueiro já 
plantado que lhe renderá uma fração 
adicional fixa F de cocos por perío-
do, durante o seu tempo de vida. 

Tanto o picolé quanto o coqueiro 
são vendidos pelo valor de um coco. 
Nos dois casos, ele paga emitindo para 
os residentes de outras ilhas algum tipo 
de promessa de pagamento futuro em 
tempo inferior ao seu tempo de vida.   

Em ambos os casos o PIB do perío-
do no qual se deu a importação, bem 
como o valor da importação, conti-
nua sendo igual a um coco. No caso 
no qual se importa o picolé, o con-

Poupança externa: para 
investimento ou consumo? 

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

implica que, em algum momento fu-
turo, ele terá que reduzir seu consu-
mo, como contrapartida ao aumento 
de consumo que teve no período ini-
cial, quando comeu o picolé. 

Por exemplo, ele poderá ter que pas-
sar dez anos de sua vida futura consu-
mindo apenas 9/10 de um coco, para 
poder pagar o que pegou emprestado, 
caracterizando uma troca de consumo 
futuro por consumo presente.1

Ao importar o picolé e comê-lo 
no mesmo período, o investimento 
foi igual a zero. Diz-se neste caso 
que o aumento da poupança exter-
na, que era zero e passou a ser igual 
a uma unidade, deslocou a poupan-
ça interna, que era zero e passou a 
ser menos um (excesso do consumo 
de 2 sobre o PIB de 1).

Tomemos agora o caso em que 
a importação não é de um bem de 
consumo, mas sim de um bem de ca-
pital. Ou seja, o caso da importação 
de um novo coqueiro, ao invés do pi-
colé. Novamente o PIB será de uma 
unidade, mas o raciocínio econômi-
co é diferente. 

Primeiro, o indivíduo não tem au-
mento de consumo (e de utilidade) no 
período inicial, como no caso em que 
importou um picolé. Segundo, ele es-
tará provendo a ele mesmo, no futuro, 
um bem de capital (o novo coqueiro). 

sumo inicial tem valor de dois cocos. 
Já na situação em que se importa o 
novo coqueiro (que começa a dar fru-
tos apenas no período subsequente) 
o consumo tem o valor de um coco, 
assim como o investimento.

Nos dois casos houve recurso 
à poupança dos indivíduos das de-
mais ilhas (que produziram mais do 
que consumiram). Ou seja, recurso 
à poupança externa. Logo, houve 
aumento do passivo externo líquido 
da ilha original do mesmo montante. 
Este se caracteriza pelo aumento da 
dívida externa líquida, representada 
pela promessa de recompensa futura 
aos indivíduos das demais ilhas. 

Mas há uma diferença importante 
no que diz respeito à forma como o 
indivíduo trata, em cada caso, o seu 
presente e o seu futuro. 

Quando importa o picolé e o come, 
o indivíduo tem um aumento de bem-
estar no presente, em função da eleva-
ção de consumo. Mas (por hipótese) 
nenhum aumento no que diz respeito 
à sua capacidade produtiva, para no 
futuro saldar o empréstimo efetuado. 

Mesmo no melhor cenário possí-
vel, em que as demais ilhas não lhe 
cobram juros pelo empréstimo, no 
futuro ele terá eventualmente que de-
volver recursos no valor de um coco 
(o valor do picolé importado). Isso 
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Nesse segundo caso não há necessa-
riamente troca de consumo futuro por 
consumo presente. Nem o consumo 
presente aumentou nem o consumo 
futuro terá necessariamente que cair 
abaixo de um coco por período para 
pagar a dívida contraída. Mesmo com 
juros positivos, basta que o dividendo 
F seja suficientemente alto.

Passemos agora desta economia 
simplificada, de apelo apenas didáti-
co, para uma economia real. De uma 
forma geral, as importações podem 
modificar a estrutura interna de con-
sumo e de formação de capital. Uma 
análise do tipo de bem que está sen-
do importado pode ser útil, mas não 
é definitiva na questão. 

Primeiro, porque a importação 
de itens a princípio caracterizados 
como de consumo pode estar sendo 
usada para a formação de estoques, 
quando então no período em ques-
tão se caracteriza investimento, e 
não consumo, como se poderia ter 
presumido pela análise apenas da 
pauta de importação. 

Segundo, as importações de bens 
de capital podem estar a deslocar a 
produção doméstica dos mesmos. 
Embora ambos estes pontos possam 
ser de pouca importância na prática, 
são também instrutivos. De forma 
geral, o recurso de instrução cabe às 
Contas Nacionais. 

Concentremo-nos no caso do 
Brasil. O gráfico mostra a evolução 
da poupança interna e da poupança 
externa no Brasil, no período entre 
2000 e 2016. Ambas se expressam 
como percentual do PIB. 

Dependendo do período observa-
do, as conclusões podem variar. Mas 
é interessante observar, por exemplo 
que, enquanto a poupança externa 
média nos períodos 2004-2009 e 
2010-2016 se elevou de -0,3% para 
2,8% do PIB, a poupança interna se-
guiu direção contrária, tendo caído 
de 18,4% para 16,7% do PIB. 

Ou seja, os dados relativos a este 
período sugerem que parte da majora-
ção de poupança externa no segundo 
período considerado foi utilizada para 

aumentar o consumo, ao invés de in-
vestimentos. Seguem daí dois pontos.

Primeiro, sabe-se que déficits 
acumulados na conta-corrente no 
balanço de pagamentos configuram 
sempre aumento do passivo externo 
líquido. Isto implica, coeteris pari-
bus, um fluxo líquido mais elevado 
de juros ou dividendos de residentes 
no Brasil para residentes no resto do 
mundo. Sem acréscimo correspon-
dente na capacidade produtiva, isto 
penaliza as gerações futuras. 

Segundo, estes dois períodos 
proveem um exemplo da impro-
priedade da defesa, que se observa 
vez ou outra, da captação de pou-
pança externa como mecanismo in-
dutor de investimentos. 

1Observe-se que isto não implica necessaria-
mente queda do bem-estar descontado do indi-
víduo. Pelo contrário, como neste caso estamos 
supondo que as demais ilhas cobram juro zero 
pelo empréstimo, se o indivíduo valoriza mais 
consumo no presente do que consumo futuro 
seu bem-estar terá aumentado. Queremos aqui 
caracterizar troca de futuro por presente, e não 
discutir se isto gera ou não perda de bem-estar. 
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Desde a recessão econômica brasi-
leira iniciada em meados de 2014, 
a contínua deterioração do cenário 
fiscal foi revelando o tamanho da ta-
refa que precisa ser executada para 
avançar na correção dos desequilí-
brios fiscais. Para que o país consi-
ga ultrapassar a armadilha da renda 
média, é necessário avançar mais 
rapidamente nessa direção, para 
que a sociedade consiga recuperar a 
credibilidade na capacidade das ins-
tituições responsáveis pela execução 
dessa tarefa de cuidarem tempestiva-
mente do que precisa ser feito.  

Seguindo um padrão que se 
consolidou nos últimos 15 anos, o 
governo foi forçado a reconhecer 
oficialmente a impossibilidade de 
cumprir a meta de um resultado pri-
mário negativo de R$ 139 bilhões 
para 2017 e de R$ 129 bilhões para 
2018 estabelecida na LDO, no en-
cerramento do exercício financeiro. 
Após embates internos entre os res-
ponsáveis pelas áreas política e eco-
nômica do governo, sobre o valor da 
nova meta, a proposta enviada pelo 
Executivo aumentou para R$ 159 
bilhões o déficit primário deste ano 
e do próximo. Ocorre que a nova 

Ignorando que isso já se transfor-
mou numa rotina, esse fato repercutiu 
em alguns setores da sociedade e em 
parte da mídia como uma demonstra-
ção de fracasso e de falta de empenho 
do atual governo com o cuidado no 
manejo das contas públicas e a apro-
vação das reformas necessárias para 
evitar a repetição dessa prática. 

Como indica um interessante le-
vantamento divulgado na edição de 
18 de agosto deste ano no jornal O 
Estado de São Paulo, desde 2001 
a meta fiscal vem sendo revisada, 
sempre para pior, a despeito de vá-
rias manobras para excluir algumas 
despesas do montante incluído no 
cálculo do resultado e em situações 
muito distintas com respeito ao com-
portamento do PIB.

As diferenças entre o previsto e 
o efetivamente alcançado atingiram 
o ponto máximo em 2014, quando 
um superávit de R$ 116 bilhões se 
transformou num déficit de R$ 20 
bilhões, que alcançaria quase R$ 90 
bilhões se a prática de retirar despe-
sas do cálculo do resultado primário 
fosse abandonada. Com a mudança 
de orientação adotada em 2015, a 
diferença começou a diminuir, em-

É preciso evitar o prematuro 
abandono de um teto para as 

despesas primárias

Fernando Rezende

Economista e professor da FGV Ebape

Vilma da Conceição Pinto

Economista e pesquisadora da FGV IBRE

meta só veio a ser aprovada pelo Le-
gislativo após o prazo constitucional 
para o encaminhamento do projeto 
para a lei orçamentária de 2018, 
indicando o pouco caso dispensado 
ao calendário oficial do processo 
orçamentário. Isso levou o governo 
a enviar a proposta da LOA com as 
receitas e despesas subestimadas.
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da arrecadação tributária diz respei-
to às diversas mudanças de regimes 
ocorridas no pós-crise global, quan-
do o governo optou por elevar signi-
ficativamente o volume de incentivos 
fiscais de diversos setores e tributos.

De outra parte, os fatos que expli-
cam o ritmo de crescimento da despe-
sa obrigatória são bem conhecidos e 
periodicamente circulam na mídia, o 
que não ocorre com o lado da receita. 
Nesse caso, a recessão dos dois últi-

bora os números continuassem a 
revelar a gravidade do problema. 
Em valores absolutos, o aumento de  
R$ 20 bilhões na meta para o resulta-
do primário deste ano equivale, com 
sinal trocado, ao resultado  obtido 
em 2001, com a diferença de que a 
economia crescia 1,4% naquele ano 
e as previsões para este ano não che-
gam a um terço deste número.   

A gravidade da situação atual se 
revela no desencontro de duas tra-
jetórias: a das receitas tributárias 
vis-à-vis a das despesas obrigatórias. 
Do lado das receitas, um fato novo 
demanda mais explicações. A que-
da significativa nos coeficientes que 
relacionam o desempenho da arreca-
dação tributária ao comportamento 
da economia. Estudos recentes indi-
cam que o coeficiente de elasticidade 
da arrecadação com respeito ao PIB 
teria se reduzido em cerca de um ter-
ço quando comparado com o padrão 
vigente em um passado não muito 
distante, quando era da ordem de 
1,5. Hoje as estimativas são de um 
coeficiente um pouco menor do que 
1.1 Uma das possíveis explicações 
para a mudança de comportamento 

mos anos agravou um problema que 
já vinha ocorrendo em decorrência de 
mudanças na composição da ativida-
de econômica e de uma dependência 
cada vez maior de impostos de má 
qualidade na composição do regime 
tributário brasileiro. O assunto ainda 
não foi bem estudado, mas é possível 
aventar que a queda na participação 
da indústria no PIB, o peso do agro-
negócio na pauta de exportação, a 
multiplicação de regimes de cobrança 
de tributos, a expansão do Simples 
nacional e o vulto do contencioso tri-
butário, por exemplo, estariam entre 
os fatores que concorrem para a fra-
gilização da receita. 

Em interessante estudo sobre o 
tema, Afonso e Pinto (2017) mostram 
a impressionante mudança na tendên-
cia da carga tributária nacional num 
curto espaço de tempo (gráfico 1).2 

Observa-se, nesse gráfico, um 
comportamento que carece de maior 
explicação. O período coberto pelos 
últimos 15 anos divide-se em duas 
metades temporalmente iguais. A 
tendência de crescimento da carga 
tributária perdura até 2008 e a partir 
daí a carga tributária entra em queda 

Excluídos os dois anos  que 

se seguiram à crise de 2008, 

não parece haver explicação 

para a continuidade da 

queda da arrecadação, visto 

que o comportamento da 

economia foi desigual

Fonte: Afonso e Castro. Nota: Dados para 2016 consideram projeção preliminar.

Gráfico 1: Carga tributária federal
Em % do PIB
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para retornar ao mesmo patamar em 
que estava no início do período 

Excluídos os dois anos que se se-
guiram à crise mundial de 2008, não 
parece haver explicação para a con-
tinuidade da queda verificada na se-
gunda metade do período, visto que 
o comportamento da economia foi 
muito desigual. A decomposição da 
arrecadação segundo os principais tri-
butos que compõem a carga tributá-
ria global adiciona elementos interes-
santes para a reflexão. Entre 2008 e 
2016, a principal contribuição para as 
receitas públicas veio do aumento na 
formalização das relações trabalhistas, 
que concorreu para o incremento da 
receita proveniente dos impostos que 
incidem sobre a folha de pagamento, 
que não foi suficiente, todavia, para 
contra restar a queda na arrecadação 
dos principais tributos que concorrem 
para a receita do governo federal.

Chama atenção no gráfico 1 a qua-
se simetria da inversão da trajetória, 
sugerindo não haver uma explicação 

razoável para esse comportamento. 
Logicamente, as duas curvas deve-
riam mostrar inclinações distintas, já 
que os períodos a que se referem cor-
respondem a variações expressivas no 
comportamento da economia.

De qualquer modo, o que mais uma 
vez fica claro pelas evidências apresen-

tadas é que o desequilíbrio fiscal não 
será resolvido mediante a recuperação 
da economia. Com um coeficiente de 
elasticidade um pouco abaixo de 1, a 
taxa de crescimento da arrecadação 
tributária sequer igualará a taxa de 
crescimento do PIB, ao passo que, sem 
alteração nas regras que comandam o 
crescimento das despesas obrigatórias, 
o crescimento destas ficará um pouco 
acima do PIB, mesmo com avanços 
na reforma da Previdência e com cor-
reções pontuais nas despesas com o 
funcionalismo. Basta a vinculação dos 
gastos ao salário mínimo, mantidas as 
regras atuais para o seu reajuste, para 
que isto aconteça. 

A dimensão do problema é reve-
lada pelo gráfico 2. Desde 2013, as 
despesas regulares superam as recei-
tas recorrentes, e a boca de jacaré 
que começou a se abrir há cinco anos 
vem crescendo desde então. Com a 
perda de dinamismo das receitas tri-
butárias e a maior dificuldade para 
preencher o espaço pelo recurso a 

Até 2025, o gasto  
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Gráfico 2: Evolução das receitas e despesas recorrentes
Valores acumulado em 12 meses em % do PIB
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receitas extraordinárias, a situação 
só tende a se agravar se nada de rele-
vante ocorrer rapidamente. Portan-
to, não dá para esperar. As mudan-
ças precisam ocorrer rapidamente.

Novos cenários para o comporta-
mento das despesas primárias para 
o primeiro decênio de vigência da 
emenda constitucional que estabe-
lece o teto para os gastos públicos 
indicam que o quadro ficou mais 
preocupante. Os números revelam 
que o que inicialmente estava pre-
visto para ocorrer em 2019, agora 
já deverá acontecer no próximo ano. 
Se nada de novo ocorrer, o teto deve-
rá ser ultrapassado ainda em 2018, 
como mostra o gráfico 3.

Uma reforma previdenciária que 
se limite a rever o limite de idade 
para a aposentadoria não alivia a 
situação no curto prazo, mas apre-
senta ganhos expressivos no médio 
prazo. Combinada com a revisão 
da regra de reajuste do salário míni-
mo que passe a preservar seu valor 

em termos reais, elas estabilizam as 
despesas num patamar de 19,5% do 
PIB, mas existe uma distância cres-
cente do teto para os gastos nos pró-
ximos anos (gráfico 3). 

Fica claro que muito mais precisa 
ser feito. Até 2025, o gasto primário 
teria que cair em montante equivalen-
te a 3,5 pontos percentuais do PIB, em 
relação a 2016, para ajustar-se à regra 
do teto. No cenário com reformas, os 
gastos com Previdência e assistência 
subiriam para 9,3% do PIB em 2018, 
de tal forma que as demais despesas 
teriam que encolher o equivalente a 
0,8 ponto percentual do PIB para que 
o total se acomode ao teto, agravan-
do as dificuldades para financiar as 
despesas de custeio e para recuperar 
os investimentos. Daí em diante, as 
despesas com Previdência e assistên-
cia se estabilizariam num patamar 
de 9,6% do PIB, de tal modo que as 
demais despesas primárias teriam que 
recuar gradualmente para que o total 
não fure o teto.

Como as despesas obrigatórias 
representam cerca de 80% do total 
das despesas primárias, e Previdência 
e assistência respondem por mais da 
metade delas, ainda que fosse possível 
reduzir expressivamente os gastos com 
pessoal, o espaço fiscal para acomodar 
as chamadas despesas discricionárias 
ficaria cada vez mais apertado.

Em outras palavras, é necessário 
fazer muito mais para propiciar a 
sobrevida da regra que fixa o teto os 
gastos, evitar que serviços essenciais 
para o país e para a população sejam 
prejudicados, e recuperar os investi-
mentos públicos que o país exige 
para sustentar o crescimento. 

1Bráulio Borges, pesquisador associado do IBRE, 
estima em 0,92 o coeficiente de elasticidade 
da arrecadação tributária (o número consta de 
apresentação feita por ele sobre o desequilíbrio 
estrutural das contas públicas em 20/7/2017).

2José Roberto Afonso e Vilma Pinto. Desempe-
nho recente da carga tributária nacional. IBRE, 
maio de 2017.

Fontes: STN/MF e FGV IBRE.

Gráfico 3: Evolução do gasto primário
Em % do PIB
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A segurança pública é o caso raro 
de uma atribuição de governo que a 
Constituição da República delega ex-
clusivamente aos estados. O volume e 
a estrutura desse gasto dão boa ideia 
das características de nossa Federação, 
inclusive sob a luz da crise estadual. 

O gasto nacional parece expressivo. 
Em 2016, foram R$ 84,9 bilhões, ou 
1,36% do PIB, a despesa consolidada 
(todos os governos) com a função se-

gurança pública – vide tabela 1. Para 
tanto, foram eliminadas as transferên-
cias federais para os demais governos: 
R$ 479 milhões empenhados (5,7% do 
que aquele governo gastou), dos quais 
apenas R$ 92 milhões foram liquidados 
(0,1% do gasto realizado pelos outros 
governos). Assim, considerado o gasto 
executado por cada governo, 84,5% 
foram realizados pelos estados, con-
tra 9,8% pela União (sobretudo com 

Gastos públicos com  
segurança pública

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

a Polícia Federal) e 5,7% pelos mu-
nicípios (com as guardas municipais).  
Aliás, o fato das prefeituras já gastarem 
perto de R$ 5 bilhões com segurança 
é um bom retrato da dificuldade dos 
governos estaduais em cumprir com a 
sua competência constitucional.

A divisão horizontal dos gastos 
com esta função entre os governos esta 
duais reflete as profundas assimetrias 
que marcam o federalismo fiscal brasi-
leiro, como revelado a partir da execu-
ção orçamentária por eles informada 
ao Tesouro Nacional.1 É pressuposto 
que todos os estados adotaram as mes-
mas práticas contábeis (porém, é possí-
vel que tratem gastos como aposenta-
dorias de forma diferenciada). 

Em valores absolutos, no mesmo 
ano de 2016, os estados de Minas Ge-
rais, São Paulo e Rio de Janeiro foram 
os que mais gastaram com segurança 
pública; nessa ordem, R$ 13,7 bilhões, 
R$ 10,9 bi e R$ 9,1 bi, respectivamen-
te. Porém, para fins de comparação 
entre os estados, o mais relevante é a 
análise de indicadores relativos, como 
a comparação do gasto com número 
de habitantes, com volume do PIB esta 
dual ou com o da receita corrente. A ta-
bela 2 apresenta os gastos daqueles três 
maiores estados e a média nacional, e 

Tabela 1: Despesas com função segurança pública em 2016
Por nível de governo executor

União
2016

Estados
2016

Municípios
2016

Consolidado
2016

R$ milhões correntes 8.337 71.771 4.834 84.942

Em % total 9,8% 84,5% 5,7% 100,0%

Em % do PIB 0,13% 1,15% 0,08% 1,36%

Transferências Intergovernamentais: deduzida da União transferido para outros governos e liquidados no mesmo ano; suposto 
que não houve repasse dos estados para municípios.  Fontes Primárias: STN e Siga Brasil.

Tabela 2: Despesa estadual com função segurança pública  
em 2016 – índices

UF
Valores Per 
Capita (R$)

% do PIB do 
estado

% da RCL do 
estado

MG 656,76 2,46% 25,51%

RJ 553,46 1,28% 19,81%

SP 247,64 0,56% 7,83%

Brasil* 349,80 1,17% 12,38%

*Equivalente à soma das UFs. Fontes Primárias: STN, IBGE. 
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já sinaliza para profunda dispersão de 
resultados. Na consolidação nacional, 
foram gastos o equivalente a R$ 350 
por habitante, 1,1% do PIB e 12,4% 
da receita corrente. É curioso que se 
repete o fato do agregado em que São 
Paulo não aparece na liderança.

Ampliando a análise para as 27 uni-
dades federadas, é observado que, em 
termos de valores per capita, Roraima 
assume a ponta do ranking, com um 
gasto de R$ 680 por habitante. O Rio 
de Janeiro aparece na quarta posição, 
com R$ 553, atrás de Minas Gerais, 
com R$ 656. Ambos muito à frente de 
São Paulo, o 24o colocado com R$ 247 
– aliás, este gasto per capita é menos 
da metade do realizado no Rio. 

Do ponto de vista orçamentário, 
o gasto com segurança comprome-
te 19,8% da receita corrente líquida 
(RCL) fluminense, o segundo maior 
percentual entre os estados, atrás so-
mente dos 25% verificados em Minas 
Gerais. Já São Paulo aparece com 7,8%, 
na penúltima posição. Uma explicação 
para a vice-liderança do Rio não está 
apenas no que gasta nessa função, mas 
também no fato de que a receita do es-
tado é relativamente baixa comparada 
aos demais (se expressa em proporção 
da economia local, como revelado em 
outros estados). Se o gasto com segu-
rança acaba sendo de certa forma um 
múltiplo da população, o mesmo não 
acontece com a arrecadação, tendo o 
Rio a menor razão receita própria/PIB 
de todos os 27 estados2. 

Comparado o gasto com função 
segurança ao PIB, a posição do estado 
do Rio despenca no ranking nacio-
nal, passando a figurar na 21a posi-
ção, com 3,5 do produto estadual, a 
2 pontos atrás do líder Roraima, em-
bora ainda ligeiramente acima da mé-
dia nacional, de 3,4%. Esse resultado 
atípico do Rio é mais um decorrente 

Anexo 1: Despesa Estadual com Segurança  
Pública em 2016: Quadro Resumo

UF
Valores  

(R$ milhões 

correntes) 

Valores 
Per Capita

(R$)

 % do 
PIB do 
estado

 % da 
renda 

domiciliar 
do estado

 % da 
RCL do 
estado

Índice 
Ponderado

AC 434,21 540,39 3,31% 5,99% 9,77% 1,45

AL 1.042,25 311,96 2,44% 4,35% 13,63% 1,18

AM 1.397,69 354,89 1,46% 3,93% 12,27% 1,00

AP 414,07 540,08 2,83% 5,30% 8,50% 1,30

BA 4.146,37 272,72 1,77% 3,09% 14,44% 0,99

CE 1.905,97 214,05 1,53% 2,62% 10,69% 0,80

DF 759,06 260,41 0,38% 0,96% 3,82% 0,36

ES 1.309,87 333,31 0,98% 2,59% 11,02% 0,79

GO 2.527,42 382,32 1,46% 2,96% 13,11% 0,96

MA 1.392,54 201,69 1,80% 3,30% 11,16% 0,89

MG 13.706,09 656,76 2,46% 4,85% 25,51% 1,70

MS 1.271,21 479,48 1,60% 3,82% 13,60% 1,11

MT 1.816,96 556,41 1,78% 4,40% 14,51% 1,24

PA 2.222,51 271,86 1,60% 3,37% 12,40% 0,94

PB 1.120,78 282,16 2,11% 3,03% 12,67% 0,99

PE 2.314,71 247,69 1,44% 2,51% 11,10% 0,80

PI 700,64 218,67 1,96% 2,50% 9,24% 0,81

PR 3.813,34 341,60 1,00% 2,29% 11,17% 0,78

RJ 9.159,80 553,46 1,28% 3,59% 19,81% 1,24

RN 890,83 258,80 1,51% 2,64% 10,34% 0,81

RO 762,00 430,94 2,14% 4,37% 11,72% 1,15

RR 343,88 680,05 3,32% 5,62% 10,18% 1,51

RS 3.336,10 296,60 0,88% 1,72% 9,63% 0,65

SC 2.181,47 319,90 0,89% 1,95% 10,65% 0,71

SE 820,59 365,86 2,03% 3,90% 12,09% 1,08

SP 10.994,46 247,64 0,56% 1,39% 7,83% 0,51

TO 731,52 482,81 2,68% 4,92% 10,03% 1,26

Total 
Brasil

71.516,33 349,80 1,17% 2,62% 12,38% 0,86
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da pequena dimensão do orçamento 
estadual, como já comentado, pro-
porcionalmente ao tamanho da sua 
economia, sendo o menor do país. 
Economia e finanças estaduais depen-
dem demais do complexo de petróleo, 
que não recolhe ICMS na produção 
e diminuiu muito o pagamento de 
royalties, e também de serviços, ex-
cluídos da base daquele imposto. 

Para consolidar essa análise compa-
rativa entre os gastos realizados por to-
dos os estados com segurança pública, 
é aqui construído um índice que ponde-
ra as quatro variáveis antes menciona-
das: população, receita corrente líquida 
(RCL), renda domiciliar estadual e PIB 
estadual. Para cada uma, foi calculada 
a distância de cada UF relativamente à 
média nacional, que, por hipótese, será 
sempre igual a 1. Foram atribuídos os 
seguintes pesos relativos: 30% à RCL, 
25% à renda domiciliar e ao produto, 
bem como 20% aos valores per capita. 
Logo, um índice estadual acima de 1 
indica que a unidade gastou acima da 
média. O gráfico 1 apresenta a compa-
ração dos índices estaduais para 2016 
e a tabela no Anexo 1 detalha a sua 
apuração por unidade federada.  

A análise dos índices ponderados 
solidifica os resultados encontrados 
previamente. Com 1,70, Minas Ge-

rais lidera com folga o ranking dos es-
tados que mais gastam relativamente 
com a função. Em segundo patamar, 
aparecem Roraima e Acre (51% e 
45% acima da média nacional, res-
pectivamente). Em um terceiro nível, 
com valores entre 1,24 e 1,30, apa-
rece o Rio de Janeiro, acompanhado 
por Amapá, Tocantins e Mato Gros-
so. A penúltima posição de São Pau-
lo parece ser um indicativo de que 
este estado adote diferentes classifi-
cações contábeis com relação a seus 
pares. Quinze das unidades federa-
tivas encontram-se abaixo da média 
nacional; no entanto, apenas seis 
destas apresentam uma diferença 
maior do que 20 pontos. O primeiro 
e o último colocados, Minas Gerais 
e o Distrito Federal respectivamente, 
estão a uma distância muito similar 
da média nacional. Sobre a capital 
federal, vale lembrar que, por regra 
legal, cabe à União custear boa parte 
dos gastos com sua segurança públi-
ca, assim como com saúde e ensino. 

A comparação ideal sobre o de-
sempenho dos estados deveria tam-
bém considerar indicadores físicos, 
como os efeitos das polícias e os ín-
dices de criminalidade, para se ava-
liar o desempenho e a eficiência dos 
gastos estaduais com segurança. 

Em conclusão, por ser uma com-
petência constitucional (em tese, ex-
clusiva) dos governos estaduais, a 
segurança pública é um bom espelho 
da saúde fiscal e social desse nível de 
governo. A escalada da violência que 
assola praticamente todas as regiões 
do país não deixa de ser mais uma das 
consequências da crise das finanças es-
taduais. Porém, é curioso que o gasto 
com essa função não seja baixo, o que 
reforça a premência em se investir mais 
em modernizar e melhorar a qualidade 
dos serviços do que necessariamente 
em aumentar o volume aplicado nessa 
função. A comparação entre os estados 
mostra as profundas dispersões que 
marcam não apenas o gasto com segu-
rança pública, mas todo o orçamento 
estadual. Ao contrário do senso co-
mum, em termos relativos, os estados 
que mais gastam são aqueles de menor 
porte e basicamente de regiões menos 
desenvolvidas, porque são propor-
cionalmente mais beneficiados pelas 
receitas dos fundos de participação e, 
no caso de ex-territórios federais, por 
menores gastos com aposentadorias. 

Como se vê, não falta o que se dis-
cutir e analisar sobre funções básicas 
do poder público e especialmente so-
bre a Federação brasileira.            

1Divulgado no sistema Siconfi em: <https://
siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf>. O Ane-
xo 1 traz as informações para todas as unidades 
federativas. Em princípio, é de se esperar que os 
procedimentos contábeis adotados por todos os 
estados sejam os mesmos, no entanto, na prática, 
existem problemas de taxonomia contábil, sendo 
possível ocorrer diferentes interpretações para 
um mesmo tipo de lançamento. Deve-se, portan-
to, ter cautela na análise de tais dados porque não 
há como corrigir os registros dos governos que 
eventualmente fujam da regra.

2A receita corrente líquida corresponde a apenas 
6,44% do PIB do estado do Rio, enquanto no ou-
tro extremo, este rácio para o Acre é de 33,88%.

Gráfi co 1: Despesa estadual com segurança 
pública em 2016 - índice ponderado

Fonte: STN. Elaboração: própria.
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Solange Monteiro, Rio de Janeiro

Além do longo período recessivo vi-

vido pelo país, um importante fator 

em comum entre os estados quando 

se observa seu desequilíbrio fiscal e a 

dificuldade em honrar o pagamento 

de servidores são os cada vez mais 

altos déficits nos regimes próprios de 

previdência social (RPPS). Em 2016, 

apenas três estados não precisaram 

recorrer ao Tesouro para honrar 

suas despesas com o sistema, e a ten-

dência é que isso se agrave na pró-

xima década, quando praticamente 

metade dos atuais servidores estadu-

ais estará apta a se aposentar, seja de 

forma proporcional ou integral. 

Levantamento do consultor da 

Câmara Federal Leonardo Rolim 

aponta que o déficit financeiro dos 

RPPS estaduais chegou a R$ 78,8 bi-

lhões em 2016, em torno de 13,7% 

da receita corrente líquida. Nas 

contas de Rolim, esse déficit alcan-

çará R$ 101,4 bilhões em 2020, um 

aumento de 29% em quatro anos. 

Algumas mudanças promovidas 

por parte dos estados visam a um 

maior equilíbrio do regime, como a 

adoção de um teto para as aposen-

tadorias, equiparando-o ao do INSS 

(ver pág. 36), e de um sistema de ca-

pitalização, em detrimento do atual, 

de repartição simples. Essas reformas, 

entretanto, só valem para os servido-

res entrantes no sistema a partir da 

data de vigência das novas regras, o 

que implica que levarão mais de duas 

décadas para surtir efeito. No curto 

prazo, não há muita margem de ma-

nobra, e isso preocupa os especialis-

tas que acompanham essa evolução. 

Claudio Hamilton Matos dos San-

tos, da Diretoria de Estudos e Pesqui-

sas Macroeconômicas do Ipea, co-

autor de uma série de levantamentos 

sobre RPPS estaduais publicada este 

ano pelo instituto, resume a realidade 

dos estados quanto a seus gastos com 

inativos em duas certezas: a do impac-

to demográfico à sua frente, e a im-

Sem saída
Número de servidores públicos aposentados nos estados 
tenderá a crescer na próxima década, pressionando por 
um aumento de alíquotas de inativos para equilibrar o já 
alto déficit do regime 
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usa informações da execução orça-

mentária dos estados e do Tesouro 

Nacional, e o Relatório Resumido 

de Execução Orçamentária (RREO), 

elaborado pelos próprios estados.

Penhorar o futuro
O desequilíbrio entre receita e despe-

sa vivido pelos estados passou a com-

prometer inclusive novos arranjos 

previdenciários visando à sustentabi-

possibilidade de se voltar atrás em de-

cisões tomadas no passado. Entre elas, 

a do aumento real do salário médio 

dos servidores públicos na ativa, que 

no agregado dos estados somou 50% 

entre 2006 e 2015, refletindo-se em 

uma alta de 33% nas aposentadorias 

médias no período. “Quando em 2015 

a crise econômica ficou mais evidente, 

parou-se de dar aumentos e de contra-

tar, o que fez o gasto com ativos cair. 

Mas o número de inativos continuou 

crescendo”, diz. Entre 2006 e 2015, o 

contingente de aposentados nos esta-

dos brasileiros cresceu 37,9%, contra 

uma retração de 3,6% dos ativos. 

A contraparte orçamentária dessa 

evolução, de acordo ao Ipea, foi uma 

expansão nos gastos com inativos 

que na última década (2006-2016) 

chegou a 66% – de R$ 85 bilhões 

para R$ 141 bilhões, em valores atu-

alizados –, contra uma alta de 50% 

na despesa com servidores ativos. 

O período de maior alta do déficit 

resultante desse desequilíbrio foi en-

tre 2009 e 2015, de cerca de 45%, 

quando atingiu 13,2% da receita 

corrente líquida dos estados.   

O economista Raul Velloso tam-

bém lembra que o uso de receitas ex-

traordinárias para o financiamento 

dos estados nos últimos anos, como 

empréstimos e depósitos judiciais, 

de um lado, e maquiagens feitas pe-

los estados na prestação de contas 

da Lei de Responsabilidade Fiscal 

por outro, para escapar do limite de 

gastos com pessoal de 60% da recei-

ta corrente líquida, levaram vários 

entes a empurrar a situação com a 

barriga. “Mas é um quadro que não 

poderá mais se repetir”, diz. As di-

ferentes formas de declaração de 

despesas com pessoal de cada ente, 

inclusive, é um ponto que dificulta 

uma análise comparativa mais acu-

rada dos RPPS estaduais. Esse fator 

é destacado pelo Tesouro na primei-

ra versão deste ano do Boletim de Fi-

nanças dos Entes Subnacionais. No 

documento, o Tesouro aponta uma 

diferença de R$ 29,5 bilhões entre os 

resultados previdenciários apurados 

pelo Programa de Ajuste Fiscal, que 

2016 2020 (estimativa)

(em R$ bilhões) (em % RCL) (em R$ bilhões) (em % CL)

MG 13,9 26,90% 15,06 27,10%

RN 1,75 22% 2,33 27,10%

RS 7,74 19,60% 8,38 25,80%

AL 1,16 17,30% 1,31 19,40%

SC 3,62 16,70% 4,2 20,10%

PI 1,12 16,30% 1,28 18,10%

RJ 8,71 15% 10,63 19,30%

Todos os 
estados e DF

78,8 13,40% 101,14 17%

Maiores déficits financeiros como % da receita  
corrente líquida (RCL)

Fonte: Leonardo Rolim, elaborado por Raul Velloso.

Maiores déficits atuariais
(2015, em R$ bilhões)

1.814

369,4 318,4 296,9 287,2 195 197,2

4.760

SP MG RS DF RJ PR CE Todos os 
estados e DF



CONJUNTURA PREVIDÊNCIA

3 2  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  N o v e m b r o  2017

lidade do sistema no longo prazo. O 

regime de capitalização, também co-

nhecido como segregação de massas, 

chegou a ser adotado por 22 estados 

e o Distrito Federal, mas tem sofrido 

uma série de baixas nos últimos anos. 

Pelas regras dessa capitalização, fixa-

se um limite temporal a partir do qual 

os servidores novos passam a poupar 

para um fundo – de onde o estado ti-

rará os recursos para bancar sua apo-

sentadoria –, e não mais para bancar 

os atuais inativos. Isso implica um 

longo período de transição em que 

convivem dois grupos: o antigo, de 

repartição simples – ou plano finan-

ceiro –, cujo déficit tende a aumentar 

ao longo dos anos, já que não poderá 

mais contar com novos contribuintes 

além dos militares e servidores inse-

ridos em regras de paridade e inte-

gralidade; e o novo plano previden-

ciário, com uma poupança que cresce 

na medida do tempo e da renovação 

do funcionalismo. “É meio lógico: o 

estado que está deficitário olha para 

aquela poupança, parte da qual cres-

ce com a contribuição patronal que 

ele mesmo está colocando, e se per-

gunta: mas por que vou sofrer com 

meu déficit se tenho dinheiro disponí-

vel nesse fundo? Aí decide extinguir a 

segregação e pega parte do dinheiro”, 

diz Santos. Foi o que aconteceu em 

Minas Gerais em 2013; no Rio Gran-

de do Norte e em Santa Catarina em 

2015; e, em setembro deste ano, no 

Sergipe e Distrito Federal. 

“No desespero de fechar o caixa, 

um governador faz qualquer negó-

cio. Ainda mais quando se aproxi-

ma o último ano de mandato, em 

que precisa prestar contas”, diz 

Velloso, apontando o risco de que a 

prática se dissemine por outros es-

tados. “É um retrocesso, pois pode 

resolver uma parte do problema do 

presente, mas tornará mais difícil 

equacionar essa questão no futuro.” 

Para Velloso, essa desistência só não 

aconteceu no Rio de Janeiro porque 

a crise no estado chegou com o re-

gime ainda em transição, com baixo 

nível de poupança. No Rio – onde 

os gastos com pessoal alcançaram 

71,9% da receita corrente líquida 

em 2016, perdendo apenas para 

Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 

e o déficit previdenciário chegou a  

R$ 11 bilhões –, o sistema de capi-

talização foi instituído por lei em 

2012 e até o final do ano passado 

contava com 18,9 mil contribuin-

tes, contra 199,8 mil do regime an-

tigo, segundo consta de avaliação 

atuarial da Caixa. Esses quase 200 

mil ativos do regime financiavam 

em 2016 234 mil aposentadorias e 

pensões – relação de 0,85 ativo para 

cada aposentado/pensionista. 

“O estado do Rio é o exemplo de 

como controlar gastos previdenciá-

rios é quase tão impossível quanto 

controlar a lei da gravidade”, com-

para Paulo Tafner, assessor especial 

*Ou superior a 73 anos em 2015. Fonte: Ipea.

Estados  que adotaram o regime de capitalização

Ano de 
corte

% de servidores no 
novo regime (em 2016)

Ano de 
corte

% de servidores no 
novo regime (em 2016)

AL 2009 12,70% PA 2002 58,20%

AM 2003 52,80% PB 2013 13,40%

AP 2005 48,80% PI 2013 7,70%

BA 2007 13% PR 2004* 54,40%

CE 2014 7,30% RJ 2013 8,80%

ES 2004 51,50% RO 2010 28,90%

GO 2013 2,40% RR 2004 48,20%

MA 1996 100% RS 2012 19,60%

MS 2012 18,90% TO 2012 16,70%

Estados que retor-

naram ao regime de 

repartição: MG, RN, SC, 

SE e DF. 

Estados que não ado-

taram a capitalização: 

AC, MT, PE e SP.
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de estudos econômicos da Secreta-

ria de Fazenda do Estado do Rio 

de Janeiro. “Grande parte das des-

pesas com aposentadorias é regida 

por regras federais, e não há o que 

fazer”, diz, mencionando o caso de 

professores e militares com direi-

to a aposentadorias especiais. De 

acordo aos dados contidos na ava-

liação da Caixa, ambas as catego-

rias representavam em 2016 cerca 

de 30% do total de servidores ati-

vos cada uma, com idade média de 

aposentadoria de, respectivamente, 

55 e 52 anos. Tafner também res-

salta o impacto dos royalties do 

petróleo para o equilíbrio do RPPS 

do Rio, que já tem alocado em seu 

fundo previdenciário as receitas de 

royalties e participações especiais a 

que tem direito. Na medida em que 

os recursos caíram abruptamente, 

seguindo o preço internacional do 

barril, as contas ficaram descober-

tas, demonstrando que o cobertor 

era curto para cobrir o desequilí-

brio do sistema. “No curto prazo, 

a única alternativa para o estado é 

brecar aumentos salariais por algum 

tempo, e aumentar a receita através 

de alíquotas suplementares”, afir-

ma Tafner. “Nisso, o estado tem 

tomado as medidas corretas, já que 

o governador Luiz Fernando Pezão 

foi extremamente corajoso ao ade-

rir ao Plano de Recuperação Fiscal e 

encaminhar um aumento de alíquo-

ta, de 11% para 14% no caso dos 

servidores, além da patronal”, diz.

Guilherme Mercês, economista-

chefe do Sistema Firjan, ressalta, 

entretanto, que esse aumento de 

alíquota está abaixo do necessário 

para equilibrar as contas do estado. 

“A alíquota que fecharia a conta e 

equilibraria a previdência está aci-

ma de 20%. É preciso que haja esse 

aumento, mesmo que temporário, 

pois o Rio hoje vive uma escolha: 

ou aumenta a contribuição previ-

denciária, ou corre o risco de con-

tinuar não pagando salários”, diz 

Mercês. “As medidas emergenciais 

dão condições de realizar pagamen-

tos pontuais, inclusive os atrasados, 

mas não resolvem a capacidade de 

pagamento em termos de fluxo.” 

Outra ação defendida pela Firjan é 

Aumento de alíquota 

de contribuição dos 

servidores fixado no Rio 

de Janeiro é insuficiente 

para reequilibrar as contas 

previdenciárias do estado, 

diz Firjan

Fonte: Ipea, com dados da Rais.

Distribuição dos servidores públicos estaduais por faixa etária
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a divisão das despesas com ativos e 

pensionistas entre os poderes, que 

atualmente acaba pesando na con-

ta do Executivo. No caso do Rio 

de Janeiro, segundo a Rioprevidên-

cia, os poderes além do Executivo 

(Alerj, Ministério Público, Tribu-

nal de Contas do Estado e Tribunal 

de Justiça) representaram 15% do 

total do déficit previdenciário de 

2016, dos quais somente o Tribu-

nal de Justiça respondeu por 8,7%, 

equivalente a quase R$ 1 milhão.  

Nelson Marconi, da FGV EESP, 

fortalece o coro a favor do aumento 

de alíquota de contribuição de inati-

vos. “Acho, entretanto, que nenhum 

governo proporá um aumento mais 

forte antes das eleições”, diz. Marco-

ni também alerta para uma possível 

resistência, no Judiciário, a aumen-

tos acima dos 14% fixados pelo Rio 

de Janeiro. O economista lembra a 

tentativa, em 1999, de se ampliar a 

contribuição para aposentados do 

serviço público federal em alíquotas 

que escalonadas conforme o valor 

do benefício, chegando a 25% para 

as aposentadorias mais altas (Lei no 

9.783/99), e que naquele mesmo ano 

foi julgada inconstitucional pelo Su-

premo. “Será preciso uma ampla ne-

gociação para se conseguir esse au-

mento”, afirma. “O problema é que 

ainda não está sendo explicado aos 

servidores que esse é o único jeito de 

manter sua previdência”, corrobora 

o economista Raul Velloso.

Além dessa contribuição extra-

ordinária, Velloso também defen-

de como solução de curto prazo a 

transferência de ativos para os RPPS 

– como dívida ativa, imóveis e par-

ticipações acionárias – estruturados 

como recebíveis futuros na forma 

de aplicações financeiras, como co-

tas de fundos de investimento e de-

bêntures não conversíveis em ações, 

e compradas pelo Tesouro. “Essa é 

a única forma de tirar o gasto previ-

denciário do orçamento estadual e 

equacioná-lo fora dele”, diz. 

Velloso cita como exemplo a 

operação de cessão de créditos feita 

entre o estado do Rio de Janeiro e a 

Reforma da Previdência 

precisa alongar o tempo 

de contribuição dos 

servidores, que em geral se 

aposentam relativamente 

jovens, afirma Nelson 

Marconi

Fonte: Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal/ Tesouro Nacional.
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União em 1999, no âmbito do Pro-

grama de Reestruturação e Ajuste 

Fiscal, que previu a antecipação 

de receita de royalties com a qual 

o estado amortizou dívidas junto à 

CEF e à União (R$ 2 bilhões), além 

de capitalizar a Rioprevidência 

(R$ 4,2 bilhões). “No caso da mi-

nha proposta, é uma operação que 

demanda ajuda do Tesouro e não 

afetaria as metas fiscais pois não 

sensibilizaria o resultado primário, 

já que ampliaria apenas a dívida 

bruta, mantendo a líquida, de ati-

vos financeiros, constante”, defen-

de. Projeção calculada por Velloso 

aponta que, no caso do Rio de Ja-

neiro, a constituição de um fundo 

imobiliário, juntamente à cessão de 

direitos creditórios de dívida ativa e 

antecipação de receita de royalties 

poderia gerar uma arrecadação de 

R$ 65 bilhões ao estado. “O que 

as pessoas não estão entendendo, 

é que hoje vivemos a soma de um 

problema estrutural antigo com um 

problema de caixa devido ao fato 

de que a arrecadação desabou com 

a maior recessão da nossa história. 

Para cuidar do elemento conjuntu-

ral, é preciso ajuda do governo fede-

ral, pois os estados não têm autono-

mia para tomar dívida e equacionar 

suas contas”, diz.

Entre as alternativas para equi-

librar os regimes próprios estadu-

ais, os especialistas não descartam 

a reforma da Previdência, ainda 

que a inclusão dos servidores pú-

blicos tenha sido um dos elementos 

“desidratados” nas últimas discus-

sões sobre o texto a ser votado, e 

a própria reforma hoje seja uma 

incógnita quanto à real possibili-

dade de ser concluída pelo atual 

governo. “É preciso contar com a 

reforma para promover, além do 

estabelecimento de um teto para as 

aposentadorias, um alongamento 

do tempo de contribuição do ser-

viço público, pois são profissionais 

que se aposentam relativamente jo-

vens”, defende Marconi. 

Para o economista, o ideal seria 

criar uma regra que fixasse uma 

relação crescente entre tempo de 

contribuição e valor do benefício, 

até chegar à integralidade. Isso, 

diz, colaboraria para um escalona-

mento dos pedidos de aposentado-

ria ao longo do tempo, mitigando 

os efeitos de uma característica 

marcante no serviço público brasi-

leiro, de alta concentração de fun-

cionários em determinadas faixas 

etárias. “Quando se observam os 

dados da Rais, identifica-se uma 

distribuição etária dos servidores 

ativos que chamamos de bimodal. 

Tem muitas pessoas com 30 anos, e 

com 50 anos, contratadas nos anos 

80, e em uma nova onda, por volta 

de 2003”, explica Santos, do Ipea. 

Ele alerta que, com o quadro fiscal 

em estado crítico, provavelmente 

os próximos anos repetirão a déca-

da de 1990, de baixa contratação, 

e o padrão de ciclos descontinua-

dos de contratação. “Além de ame-

aças à qualidade do serviço públi-

co, essa contração deverá implicar 

mais pressão nas contas previden-

ciárias, pois haverá menos gente 

contribuindo e mais servidores 

inativos se beneficiando”, diz San-

tos. Aliado ao incentivo de escalo-

namento na aposentadorias, Mar-

coni ressalta a importância de um 

planejamento estruturado da força 

de trabalho por parte do governo. 

“É importante que se busque uma 

programação sobre as reposições 

necessárias, e a periodicidade de 

concursos de acordo às caracterís-

ticas de cada atividade”, diz, para 

garantir o serviço público e o equi-

líbrio do sistema. 

Fontes: Grupo de Conjuntura/Dimac / Ipea.

Taxas anuais médias de crescimento dos gastos reais com 
pessoal inativo dos estados brasileiros entre 2006 e 2016
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Prevista na Constituição, a adoção 
de um teto para as aposentadorias 
de servidores públicos civis, que 
colabora para a sustentabilidade 
dos regimes próprios de Previdên-
cia no longo prazo, tem avançado 
lentamente no âmbito estadual. Até 
outubro deste ano, pouco mais da 
metade dos estados (14), além do 
Distrito Federal, tinha equiparado 
o teto de aposentadorias e pensões 
de seus servidores ao do regime ge-
ral (RGPS). Desses 15 entes, entre-
tanto, somente oito estruturaram 
uma fundação para gerir um regi-
me de previdência complementar, 
sem o qual não podem iniciar a 
aplicação da regra do teto aos no-
vos servidores que chegam para a 
máquina pública. 

Desde o ano passado, com a ex-
pectativa de que a reforma da Previ-
dência proposta pelo governo (PEC 
287/2016) transformasse a regra do 
teto de opcional para obrigatória, 
algumas iniciativas buscaram dar 

novo fôlego ao processo. O movi-
mento partiu do governo federal, 
através de um projeto de lei apresen-
tado em meados do ano passado (PL 
6.088/16), autorizando a Funpresp, 
administradora dos planos de bene-
fícios complementares dos servido-
res da União, a estender sua área 
de atuação. Com essa ampliação, 
estados e municípios menores, sem 
capacidade financeira nem escala 
que justifique a manutenção de uma 
instituição gestora própria, viabili-
zariam a oferta de planos a seus ser-
vidores. A tramitação, entretanto, 
não andou no ritmo esperado, e no 
final de outubro o PL seguia sendo 
discutido em comissões da Câmara, 
ainda que em caráter conclusivo, 
que dispensa deliberação do Planal-
to caso não haja decisões divergen-
tes no decorrer do processo. 

Limites aos benefícios 

Com isso, outras instituições esta-
duais tomaram a frente do processo. 
A primeira foi a Fundação de Pre-
vidência Complementar do Estado 
de São Paulo (SP-Prevcom), que em 
dezembro de 2016 obteve autoriza-
ção do Legislativo paulista para fir-
mar convênios de gestão de planos 
de previdência complementar com 
outros estados. “Já temos um ter-
mo de compromisso assinado com 
Rondônia, que considerou a adesão 
à nossa estrutura mais vantajosa. O 
estado ainda precisa fazer uma mu-
dança em sua legislação, mas acha-
mos que até o final do ano teremos 
isso revolvido e poderemos apresen-
tar os planos e regulamentos para 
aprovação da Superintendência Na-
cional de Previdência Complemen-
tar (Previc)”, diz Carlos Henrique 
Flory, presidente da SP-Prevcom. 
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 Outro fundo interessado em en-
trar nessa seara é o PrevBahia, que 
no início de novembro aguardava 
o aval do estado para seguir suas 
negociações com o vizinho Sergipe. 
Para ganhar um apelo regional, a es-
tratégia do fundo é mudar seu nome 
fantasia para PrevNordeste. “Mes-
mo mantendo a atual governança, 
prevemos a criação de um comitê 
gestor de planos de benefício, coor-
denado à estrutura formal, do qual 
todos os estados conveniados par-
ticiparão”, diz Jeremias Xavier de 
Moura, diretor-presidente da Prev-
Bahia. O fundo iniciou suas ativida-
des em 2016 e atualmente conta com 
cerca de 200 participantes. “Devido 
à pressão fiscal, o processo de reno-
vação de quadro e preenchimento de 
vagas tem sido feito de forma cui-
dadosa na Bahia”, diz Moura, que 
destaca a importância do ganho de 
escala para a boa saúde do fundo. 
“É preciso garantir gestão eficien-
te e segura, explorando o potencial 
do país”, afirma, lembrando que a 
participação da previdência com-
plementar no PIB brasileiro ainda é 
baixa, de 13%, quando em países 
desenvolvidos está acima de 60%. 
“Além de dar previsibilidade às con-
tas previdenciárias, essa forma de 
poupança pode sustentar projetos 
estruturantes de longo prazo, como 
investimentos em infraestrutura, tão 
necessários ao país.” 

Flory, da SP-Prevcom, defende 
a aglutinação de planos em pou-
cos fundos reforçando o processo 
oneroso de estruturação e cumpri-
mento dos requisitos de governan-
ça e controle dessas instituições. 
“Somente para honrar as despesas 

que não foram cobertas pela recei-
ta dos planos nos primeiros anos de 
operação da SP-Prevcom, o estado 
teve que aportar cerca de R$ 50 mi-
lhões, tratados como adiantamento 
de contribuição futura”, explica. 
No caso da SP-Prevcom, a escala 
inicial foi um problema menor que 
nos demais, pois o fundo contava 
com a parcela de celetistas de au-
tarquias e fundações que não foi 
transformada em estatutária com 
a criação do regime jurídico único 
na Constituição de 1988. Com qua-
tro anos de operação, tem 20,6 mil 
participantes – 70% celetistas – e 
em setembro somava patrimônio de  
R$ 752,8 milhões. “Conseguimos 
garantir sistemas robustos, e um 
custo por participante abaixo da 
média apontada pela Previc, de  
R$ 100 por mês”, diz Flory. O exe-
cutivo afirma que a SP-Prevcom 
também mira os municípios paulis-
tas, incluindo a capital e os meno-

res, para os quais pretende estrutu-
rar planos multipatrocinados. 

Flory defende importância de a 
obrigatoriedade do teto para ser-
vidores públicos e da previdência 
complementar estarem previstos na 
reforma da Previdência. “É uma mu-
dança para quem ainda vai entrar, 
não muda direito adquirido, e por 
isso não deveria ser tão controversa”, 
diz. Mas confia que, independente-
mente do destino da reforma, a ade-
são de estados e municípios tenderá a 
aumentar daqui para frente. “Quan-
do começamos a discutir previdência 
complementar, dava exemplo do que 
aconteceu na Grécia, Espanha. Agora 
nem é preciso ir tão longe, pois os ca-
sos críticos estão aqui mesmo, no Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul”, diz, 
lembrando, entretanto, que esta não 
é a resposta para o curto prazo. “Não 
é uma solução imediata, mas ao me-
nos coloca esse trem para andar em 
outro trilho”, conclui. (S.M.) 

Estados com teto 
vigente

Início vigência

Bahia                                      jul/2016

Espírito Santo                       fev/2014

Goiás                                      jul/2017

Minas Gerais                          fev/2015

Rio de Janeiro                       set/2013

Rio Grande do Sul                  ago/2016

Santa Catarina                       set/2016

São Paulo jan/2013

Estados que adotaram teto de aposentadorias e pensões 
para novos servidores públicos, nivelando-o ao do RGPS 

Estados que ainda não 

validaram a reforma, por não 

terem definido planos de 

previdência complementar: 

Alagoas, Ceará, Pernambuco, 

Piauí, Rondônia, Sergipe, além do 

Distrito Federal.

Fonte: site dos Fundos de Previdência
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De boletim a 
revista, sete 
décadas de 
análise da 
economia 
brasileira
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Chico Santos, para Conjuntura Econômica

Entre o final dos anos 1960 e ao longo da dé-

cada de 1970 ganhou destaque em algumas 

capitais brasileiras, especialmente no Rio de 

Janeiro, o que se convencionou chamar “po-

esia marginal”. Eram poetas sem espaço na 

grande indústria editorial que arregaçaram as 

mangas e passaram a distribuir seus trabalhos 

em bares, portas de cinemas, teatros e outros 

ajuntamentos culturais, driblando a carência e 

a censura do regime militar.

O equipamento que lhes proporcionava 

essa saudável rebeldia era quase uma gerin-

gonça inventada no final do século 19 cha-

mada mimeógrafo que ainda sobrevive em 

alguns bolsões, especialmente escolares. Tra-

ta-se de uma impressora que, basicamente, 

funciona com um rolo embebido em álcool 

(depois também tinta), girado por uma mani-

vela. A esse rolo é acoplada uma matriz con-

tendo carbono, chamada estêncil, com o que 

se quer imprimir. O papel em branco passa 

pelo rolo e sai do outro lado impresso, geral-

mente úmido e cheirando a produto químico.

A chamada “geração mimeógrafo” revelou 

poetas que se tornariam intelectuais consa-

grados. Chacal (Ricardo de Carvalho Duarte) 

talvez o mais emblemático do grupo, Geraldo 

Carneiro, Paulo Leminski, Ana Cristina César, 

Bernardo Vilhena e muitos outros. O espírito 

de vanguarda que movia todos abriu caminho 

para novas formas de fazer literatura e poesia 

em uma época de muita luta para fazer circular 

novas ideias. O mimeógrafo foi a sua arma.
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Quase três décadas antes, o mes-

mo mimeógrafo, certamente de 

uma geração tecnológica menos 

avançada, permitiu àqueles que li-

davam com a difícil e ainda muito 

precária tarefa de medir a produção 

gerada pela economia brasileira, 

seus preços, suas trocas e seus re-

cursos monetários, criar o embrião 

de um veículo de divulgação e aná-

lise desses números que aos pou-

cos iria transformar-se na revista 

Conjuntura Econômica, o veículo 

informativo mais longevo da FGV 

IBRE e da economia brasileira. Isso 

aconteceu em novembro de 1947, 

há exatos 70 anos.

O economista Julian Chacel, 89, 

diretor executivo da Câmara de Ar-

bitragem da FGV, viveu o momento 

na condição de estagiário do Nú-

cleo de Economia da FGV, criado 

alguns meses antes. Em entrevista 

exclusiva a esta edição comemo-

rativa dos 70 anos de Conjuntura 

Econômica, ele mesmo narra a gê-

nese da revista, uma história dire-

tamente associada ao nascimento 

da própria FGV três anos antes.
Chacel conta que a Fundação 

nasceu pelas mãos de Luiz Simões 
Lopes, gaúcho de Pelotas, “braço 
direito do presidente Getúlio Var-
gas”, que em 1944 presidia o De-
partamento de Administração do 
Serviço Público (Dasp). Lopes criou 

a FGV com o objetivo de dotar o 
país de um centro de formação de 
pessoal civil de alto nível, uma usina 
de cérebros, para alimentar a admi-
nistração pública e também o setor 
privado. “Talvez pela própria na-
tureza [autocrática] do regime, não 
se imaginava que alguém do Senado 
ou da Câmara de Deputados viesse 
a ser um ministro de Estado”, ava-
lia Chacel, ressaltando que na época 
“os poderes da República estavam 
verdadeiramente separados”. Si-
mões Lopes, ele mesmo uma espécie 
de superministro da Administração e 
Economia, foi o primeiro presidente 
da FGV, cargo que ocuparia por 48 
anos, até 1992.

Os primeiros três anos da FGV, 
segundo conta Chacel, foram dedi-
cados basicamente à tarefa de for-
mar profissionais de administração 
pública e a selecionar e orientar esses 
profissionais nos rumos da carreira 
estatal. Paralelamente, havia uma 
forte identidade entre Simões Lopes 
e o economista, engenheiro de for-
mação, Eugenio Gudin, responsável, 

*Estimativa FGV/IBRE. Fontes: Ipeadata/IBGE.

Crescimento do PIB foi ficando menor ao longo do tempo
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Lopes criou a FGV com o 

objetivo de dotar o país de 

um centro de formação de 

pessoal civil de alto nível, 

uma usina de cérebros, para 

alimentar a administração 

pública e o setor privado
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em 1945, pela redação do projeto de lei que formalizou o estudo 
de economia no Brasil.

Dessa identidade nasceria o Núcleo de Economia da FGV, a par-
tir da constatação de que em matéria de economia “o Brasil era 
uma nave que não tinha instrumento de navegação”, ou seja, as 
decisões eram tomadas sem que houvesse instrumentos de medição 
precisos que pudessem calçar o planejamento. O próprio Núcleo, 
segundo conta Chacel, fazia suas reuniões em fins de tarde, após 
o dia de trabalho, escancarando esse espírito de improviso. Dele 
faziam parte, sob o comando de Gudin, nomes que entrariam para 
a história econômica do Brasil, como Octavio Gouveia de Bulhões, 
Antônio Dias Leite Jr., Genival de Almeida Santos.

O estudante de economia, na recém-criada Escola de Econo-
mia da Universidade do Brasil (hoje UFRJ), Julian Chacel foi 
levado por Dias Leite para, como estagiário da Conjuntura, au-
xiliar e aprender com o grupo. O Núcleo criaria logo depois 
um Centro de Análise da conjuntura econômica cujo comando 
seria entregue ao engenheiro Richard Lewinsohn, nascido na 
Polônia, outro que migraria das obras de construções para os 
estudos econômicos. Lewinsohn era então a única pessoa no 
Brasil que fazia uma estimativa da renda nacional, de forma 
rudimentar, como conta Chacel, a partir dos números de um tri-
buto que existia na época, o Imposto de Vendas e Consignações 
(IVC). Lewinshon seria o diretor do boletim e o redator-chefe 
seria Américo Barbosa de Oliveira. 

Foi a partir da missão recebida que Lewinsohn lançou, em no-
vembro de 1947, o primeiro número do Boletim de Conjuntura 
que passaria, anos depois, a ser a revista Conjuntura Econômica. 
“As incertezas do mundo do após-guerra tornam mais necessá-
ria do que nunca a observação contínua e vigilante da conjuntura 
econômica nacional e internacional”, escreveu Eugenio Gudin no 
artigo “Os Índices da Conjuntura Econômica”, uma espécie de 
editorial de lançamento da publicação.

“Vários países possuem instrumentos especializados, com obje-
tivos, análogos a observatórios meteorológicos, de levantar dados, 
analisa-los e oferecer (...) a curtos intervalos indicações de barô-
metro econômico”, dizia Gudin, valendo-se de analogia com as 
observações climáticas que até hoje, certamente menos que a eco-
nomia, guarda sua dosagem de imponderabilidade e imprecisão. 
Chacel conta: “As incertezas do mundo do após-guerra tornam 
mais necessária do que nunca a observação contínua e vigilante 
da conjuntura econômica nacional e internacional”. Medir a taxa 
de inflação foi outra iniciativa da equipe. É dessa época a criação 
do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), hoje 
o índice que media a inflação mais antigo em vigência do Brasil (a 
inflação oficial do país passou a ser medida pelo IPCA, do IBGE).

1a edição – novembro/1947

Capa da primeira edição: a 
Conjuntura começou como um 

boletim macroeconômico rodado 
em mimeógrafo, editado pelo Núcleo 

de Economia, embrião do Instituto 
Brasileiro de Economia

1947

Surge o slogan: “O petróleo é nosso”.

No governo do presidente Eurico Dutra o país 

esgota reservas de divisas (cerca de US$ 750 

milhões) amealhadas durante a guerra.

Cruzeiro valorizado em relação ao dólar desesti-

mula exportações e incentiva as importações.

O Tribunal Superior Eleitoral cancela o registro 

eleitoral do Partido Comunista Brasileiro.

O surto de desenvolvimento econômico é cha-

mado de “industrialização espontânea”.
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O diretor da Câmara de Arbitragem da FGV conta que sua apro-
ximação com Lewinshon aconteceu em um primeiro momento na 
condição de tradutor. O diretor do Boletim escrevia artigos para o 
jornal Correio da Manhã, mas como não dominava a língua por-
tuguesa para se sentir seguro na escrita, fazia os textos em francês. 
Chacel, que depois de concluir a faculdade de economia no Brasil 
faria doutorado na França, era chamado a passar o texto para o 
português. “Ele me chamava de estudante. ‘Estudante, traduz isso 
aqui para mim!’, gritava do outro lado da sala.”

Pouco antes da criação do Boletim de Conjuntura, conta Cha-
cel, decidiu-se criar outra publicação, a Revista Brasileira de Eco-
nomia (RBE), esta destinada a publicar “artigos e textos dentro 
do mundo fechado da teoria econômica”. A RBE também segue 
em atividade, editada pela Escola Brasileira de Economia e Finan-
ças (EPGE) da FGV. Segundo o economista, embora o Boletim 
tenha nascido como “um folheto tosco e mimeografado, sem o 
cuidado gráfico de hoje”, ele foi “muito bem recebido pelo públi-
co a que se destinava”.

O instrumental para medições de que fala Gudin na apresenta-
ção da Conjuntura, e que ganharia amplitude, robustez, diversida-
de de fontes e cada vez maior confiabilidade ao longo dessas sete 
décadas foi enriquecido. Chacel conta que naquela época (1945) o 
funcionário do Banco do Brasil Guilherme Augusto Pégurier rece-
beria a incumbência de ir aos Estados Unidos para estudar como 
se fazia e depois estruturar uma forma de cálculo do Balanço de 
Pagamentos. “Até então o Brasil não sabia como andavam suas 
relações com o exterior”, explica.

Edição de 10 anos

Em 1957 já não era só o café que 

causava crise em São Paulo: a 

indústria sofria com a falta de crédito 

ao consumo e com as leis trabalhistas

1957

Assinados pelos governos da Alemanha Oci-

dental, Itália, Bélgica, França, Holanda e Luxem-

burgo os Tratados de Roma, dando origem à 

Comunidade Econômica Europeia.

Sai da fábrica da Volkswagen a primeira Kombi 

produzida no Brasil com 50% de peças genui-

namente nacionais.

Greve geral em São Paulo por 10 dias: 400 mil 

trabalhadores cruzam os braços.

PIB de 7,7% e inflação de 7%.

Balança foi superavitária na maior parte do tempo1

Saldo anual da balança comercial brasileira a cada cinco anos2

Saldo  
(US$ milhões)

1947 96,19

1952 -302,13

1957 106,32

1962 -89,71

1967 212,77

1972 -241,13

1977 96,76

1982 780,07

1987 11.173,10

1992 15.238,90

Saldo  
(US$ milhões)

1997 -6.752,89

2002 13.121,30

2007 40.031,63

2012 19.394,54

2017 53.2833

1De 1947 a 2017 a balança comercial brasileira foi 
negativa em 18 anos, destacando a década de 1970, 
com sete vezes.
2Até 2012 os números são pela antiga metodologia 
do Manual de Balanço de Pagamentos do FMI.
3Dados do MDIC de janeiro a setembro.
Fonte: Ipeadata.
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Chacel tem toda a sua história profissional ligada à FGV, ten-
do sido diretor do IBRE por três décadas, a partir de 1964 até 
1994. Em longa entrevista para o Centro de Pesquisa de História 
Contemporânea do Brasil (CPDOC) da FGV, para o livro Me-
mórias do IBRE, organizado pelas pesquisadoras Marly Motta e 
Dora Rocha (2008), o economista conta que, embora pioneiro, o 
Núcleo de Economia da FGV tinha um elevado grau de informa-
lidade que “gerava demandas” a partir de debates que eram, na 
realidade, “conversas”. Foi então que se decidiu criar a Equipe 
de Renda Nacional, esta sim, estruturada e com um grupo per-
manente. A Equipe de Renda Nacional viria a se transformar, 
a partir de 1951, no Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE. 
O novo órgão assumiria entre suas funções a tarefa de editar a 
Conjuntura Econômica e a RBE. Esta passaria anos depois para 
a esfera da EPGE.

Também em 1951 ficaria concluído o trabalho de Dias Leite, 
falecido este ano, e de Almeida Santos sobre a renda nacional 
que, dadas as suas características, foi publicado na RBE e não na 
Conjuntura. Chacel contou aos pesquisadores do CPDOC que o 
trabalho ganhou grande repercussão e que foi a partir dele que 
vieram ao Brasil especialistas da Organização das Nações Unidas 
(ONU), instituição multilateral também nascida após a Segun-
da Guerra Mundial, para auxiliar na estruturação do Sistema de 
Contas Nacionais brasileiro que anos depois passaria das mãos 
da FGV para as do IBGE (1986).

O mais longevo diretor do IBRE até hoje conta que o Brasil 
descobriu a análise macroeconômica a partir do livro Teoria ge-
ral do emprego, do juro e da moeda, do britânico John Maynard 
Keynes. Ao longo do tempo, Keynes iria tornar-se símbolo das 
correntes econômicas ditas desenvolvimentistas, que preconizam 
uma intervenção mais direta do Estado no domínio econômico 
como caminho para a promoção do desenvolvimento, talvez por 
seu papel na formulação do “New Deal”, o plano econômico do 
presidente Franklin Roosevelt que tirou os Estados Unidos da 
Grane Depressão dos anos 1930.

Mas, segundo Chacel, as primeiras referências ao trabalho de 
Keynes no Brasil surgiram no livro Princípios de economia mone-
tária, de Gudin, justamente o símbolo brasileiro da corrente dita 
liberal ou ortodoxa, que enfatiza em seu projeto de desenvolvimen-
to o papel das forças de mercado. O ex-diretor do IBRE esclarece 
que a contribuição de Keynes para a organização do sistema de 
medições da economia brasileira passa ao largo desse debate. “A 
questão aí é o salto do micro para o macro, em vez de demandas 
individuais, o agregado de um conjunto”, explica.

De acordo com Chacel, foi a partir do estudo de Keynes que o 
Brasil descobriu os grandes agregados, inicialmente a oferta total, 

Edição de 20 anos

Em 1967 a capa de Conjuntura 

Econômica comemorou em grande 

estilo seu 20o aniversário. Lá dentro, 

uma rotina brasileira: as receitas do 

governo cresciam menos do que o 

previsto e as despesas cresciam mais

1967

Nova Constituição é promulgada.

O cruzeiro (Cr$) perde três zeros para dar lugar 

a outra moeda, o cruzeiro novo (NCr$).

O general Costa e Silva assume a Presidência.

Delfim Netto ocupa o Ministério da Fazenda.

Na Bolívia, Guevara é preso e morto pelo Exér-

cito Boliviano.

“Exportar é a solução” domina o discurso na 

área econômica.

PIB de 4,2% e inflação de 25%.
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a demanda total, os investimentos e a taxa de eficiência do capital. 
“Hoje, o Brasil evoluiu muito e dispõe de dados bem mais com-
plexos”, ressalta o economista, destacando, além dos agregados 
econômicos propriamente ditos, o desenvolvimento de indicadores 
sociais, lembrando que no passado o IBRE era acusado de não se 
preocupar com o social.

“Hoje o IBRE é diferente, dispõe de uma força de trabalho 
mais ampla e de melhor formação teórica”, afirma Chacel, acres-
centando que essa equipe tem a econometria como sua principal 
ferramenta. “Eles buscam explicações sobre o funcionamento da 
economia pela matemática. A gente não tinha essa ferramenta”, 
situa. “O IBRE de hoje não tem nada a ver com o do meu tempo”, 
compara o diretor da Câmara de Arbitragem da FGV, acrescen-
tando que a Conjuntura Econômica também se modernizou, não 
apenas graficamente, mas também como produtora e difusora de 
informações econômicas.

A economista Lia Valls Pereira, pesquisadora da FGV IBRE e 
especialista em comércio exterior conta que a revista lhe foi de 
grande valia quando estava cursando doutorado em Cambridge, 
Inglaterra, na primeira metade dos anos 1980. Seu orientador 
pediu que ela escrevesse uma série de artigos sobre a economia 
brasileira. Aflita, a jovem economista foi socorrer-se na biblioteca 
da consagrada London Schools of Economics que possuía uma co-
leção completa da Conjuntura Econômica, onde ela encontrou o 
material necessário ao cumprimento da tarefa.

De volta ao Brasil, já trabalhando na FGV IBRE, ela foi con-
vidada, em 1992, a escrever um artigo mensal sobre comércio 
exterior que naquele momento vivia o efervescente debate sobre 
a criação dos grandes blocos econômicos americanos, como o 

Inflação: um animal difícil de domesticar
Variação anual da inflação (IGP-DI) em intervalos de cinco anos 

*Variação nos 12 meses encerrados em setembro/2017
Fontes: Calculador.com.br e FGV.

Edição de 30 anos

Em 1977 a Conjuntura comemorou 

seus 30 anos com uma edição especial 

de quase 300 páginas. O regime militar 

vivia a abertura lenta e gradual do 

presidente Ernesto Geisel e a inflação 

ensaiava o salto dos anos 1980

1977

Carlos Lacerda morre.

Governo rompe o acordo militar com os EUA 

que divulga relatório sobre a situação dos direi-

tos humanos no país.

Fechado o Congresso e baixado o “Pacote de 

Abril”, que mantém as eleições indiretas para 

governadores, cria o “Senador Biônico” e passa 

de quatro para seis anos o mandato do futuro 

presidente da República.

Greves dos metalúrgicos em São Paulo lidera-

das por Lula reivindicando reajuste salarial.

PIB de 4,9% e inflação de 38,8%.

Variação (%)

1947 2,74

1952 12,75

1957 6,95

1962 51,61

1967 25,02

1972 15,73

1977 38,79

1982 99,71

1987 415,87

Variação (%)

1992 1.157,84

1997 7,48

2002 26,41

2007 7,9

2012 8,11

2017* -1,04
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Mercosul e o Nafta, e as negociações da Rodada do Uruguai no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). Como 
as instituições do mercado financeiro, especialmente os bancos, 
passaram, pouco a pouco, a fazer suas próprias análises de con-
juntura, Lia disse que a opção da revista foi ampliar o espaço 
para artigos analíticos.

Mas nem sempre foi assim. Chacel disse que no início a revista 
evitava publicar artigos assinados de debate econômico. Como a 
publicação tinha muita visibilidade, havia, segundo ele, o receio de 
que algum desses artigos de opinião pudesse causar ruídos no rela-
cionamento com o Poder Executivo. A saída encontrada por Cha-
cel, como diretor do IBRE, foi instituir a publicação pela revista da 
“Carta do IBRE” (1979) – hoje é chamada Carta da Conjuntura 
–, uma espécie de editorial que, explica, nascia de uma reunião da 
equipe da casa para discutir determinado aspecto da conjuntura 
econômica e depois era produzido um texto para ser publicado nas 
páginas de abertura da revista.

O ex-diretor do IBRE ressalta a grande repercussão ganha 
pela “Carta do IBRE” nos anos seguintes e conta com orgulho 
que em um determinado momento o jornalista Joelmir Beting 
(1936-2012), na época âncora e principal comentarista econô-
mico da Rede Bandeirantes de Televisão, chegou a chamar, por 
influência da “Carta”, a Conjuntura Econômica de “uma usina 
de pensamento”.

Na época, o editor de Conjuntura Econômica era o econo-
mista Paulo Rabelo de Castro, hoje presidente do BNDES, que 
em depoimento ao CPDOC para o livro acima mencionado deu 
sua visão dos fatos: “Assumi em abril [de 1979] e em dezembro 
a revista veio com uma cara inteiramente nova. Na medida do 
possível, procurei mobilizar todos os centros [do IBRE] para 
escrever coisas novas, dei mais ênfase para o que era produzido 
dentro de casa”.

Segundo Rabelo de Castro, a “Carta do IBRE”, criada nessa 
transição, “tornou-se um veículo de crítica, um bastião da mu-
dança da política econômica, o que causava problemas incríveis 
para a Casa. Era tudo que eu queria, não criar problemas para a 
Casa, mas criar problemas para o modelo que eu percebia já não 
estava trazendo mais futuro, que precisava, corajosamente, ser 
ajustado”. O modelo a que se referia o economista era o de subs-
tituição de importações e de desenvolvimento fortemente apoia-
do na ação do Estado por meio das suas empresas em setores 
estratégicos como o siderúrgico, de mineração, o do petróleo, o 
petroquímico e o de energia elétrica.

Este era o debate do final dos anos 1970 e que se prolongou 
até o começo dos anos 1990, quando o governo do ex-presidente 
Fernando Collor de Mello (1990-1992) acelerou o processo de 

Edição de 40 anos

Em tempos de hiperinflação, Plano 

Bresser e manchetes mais instigantes, 

a edição dos 40 anos destacava os 

efeitos ainda quentes do crash das 

bolsas mundiais no dia 19 de outubro

1987

Em fevereiro, o governo suspende os paga-

mentos da dívida externa.

Começam os trabalhos da quinta Assembleia 

Nacional Constituinte.

Luís Carlos Bresser lança o Plano Bresser, con-

gelando preços, salários e aluguéis por 90 dias. 

Além de aumentar tributos, eliminar subsídios 

e suspender grandes obras.

Lula é lançado candidato à Presidência da Re-

pública pelo PT.

PIB de 3,53% e inflação de 415,83%.
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venda de empresas estatais que havia sido ensaiado timidamente 
no governo do ex-presidente José Sarney (1985-1990), o primei-
ro após o fim do regime militar (1964-1985). Mas ao longo dos 
seus 70 anos de existência a Conjuntura Econômica  participou 
de vários outros momentos de debates envolvendo seja mudan-
ças na condução da política econômica, seja as estratégias de 
desenvolvimento que, com marchas e contramarchas, levaram 
o país a saltar de uma estrutura produtiva predominantemente 
rural e agrária, feudal para alguns analistas, para uma econo-
mia industrial diversificada e predominantemente urbana que, 
mesmo debatendo-se entre enormes contradições e carências, é 
uma das dez maiores do mundo.

Uma pesquisa na segunda edição do então Boletim de Conjun-
tura mostra que a medição da conjuntura industrial era feita ava-
liando-se os lucros e perdas das indústrias de tecidos, construção, 
química e farmacêutica e eletrotécnica. Ao final da primeira década 
da existência, em pleno período de implantação do Plano e Metas 
do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-1961), cujo 
mote era avançar “cinquenta anos em cinco”, a revista trazia um 
artigo de capa sintomático da transição que vivia o país: “Crise em 
São Paulo – culpa do café?”.

Embora o cultivo da bebida ainda fosse, e permaneceria por 
muitos anos, a principal fonte de geração de riquezas do país, 
especialmente do ponto de vista do comércio exterior, o artigo 
mostrava que a crise decorria da implantação de uma medida da 
Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), embrião do 
atual BC, voltada para o enxugamento do meio circulante, de-
terminando o recolhimento compulsório de 40% dos acréscimos 
aos depósitos bancários. A medida, de inspiração contracionista 
e anti-inflacionária, reduziu a estocagem de produtos pelo comér-
cio varejista, levando a indústria a ficar superestocada e, conse-
quentemente, reduzir a produção. O café já não era a única fonte 
de crise em São Paulo!

Em 1967, na edição do 20o aniversário, fica evidente que aque-
la carência de informações econômicas que mobilizou Gudin na 
década de 1940 já estava superada. Artigo do presidente da FGV, 
Luís Simões Lopes, destaca que a revista publicava mensalmente 
nada menos que 205 índices econômicos, sendo 153 de âmbito 
nacional e 52 de âmbito regional. É o próprio Gudin que dimen-
siona o tamanho da evolução econômica do país em duas décadas, 
ao escrever que em 1947 a indústria respondia por um quinto da 
renda nacional, tendo saltado para um terço em 1967.

Na política, o regime militar instituído à força em 1964 prepa-
rava o terreno para sua longa permanência no poder (21 anos) e na 
economia a equipe comandada pelo ministro da Fazenda Otavio 
Gouveia de Bulhões (1964-1967) debelara o surto inflacionário e 

Edição de 50 anos

Ainda na fase de consolidação do 

Plano Real, Conjuntura Econômica 

celebrou seus 50 anos discutindo o 

eterno problema do sistema de saúde, 

público e privado, no Brasil

1997

O Congresso aprova a emenda constitucional 

da reeleição à Presidência da República.

Privatização da Companhia Vale do Rio Doce e 

concessão da malha ferroviária.

Em agosto, a Bolsa de Nova York registra queda 

de 3,11% em um só dia, reflexo da crise na Tai-

lândia, Filipinas e Malásia. Em outubro, queda 

nas bolsas do mundo – a de Nova York sofre 

queda de 7,18% –, por conta do ataque espe-

culativo ao dólar de Hong Kong.

PIB de 3,38% e inflação de 7,48%.



CONJUNTURA 70 ANOS

N o v e m b r o  2017  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  4 9 

lançara as bases para o “Milagre Brasileiro”, um longo ciclo de 
crescimento baseado em maciços investimentos estatais.

Em novembro de 1977 a edição dos 30 anos de Conjuntura 
Econômica traz sintomas de que a distensão “lenta e gradual” do 
presidente Geisel, o quarto general a ocupar consecutivamente a 
cadeira, não responde apenas às pressões políticas, mas represen-
ta sintomas de esgotamento do modelo econômico que sofria os 
impactos da crise do petróleo de 1973 e que iria se aprofundar 
com nova crise da mesma origem em 1979. A inflação recrudescia. 
O IGP-DI, acumulou 6,2% apenas no terceiro trimestre de 1977, 
após ter alcançado 11,3% no segundo trimestre do mesmo ano 
que viria a emplacar de janeiro a dezembro 38,79%.

A análise dos indicadores de atividade disponíveis naquele mo-
mento sinalizava desaquecimento, com queda de 3% no consu-
mo de energia elétrica, de 13,1% nas exportações e de 2,2% nas 
importações. Para completar, os preços do café, ainda principal 
item das exportações, estavam em queda e o quadro internacio-
nal apontava para um cenário de elevação das taxas de juros, 
antecipando o que viria na década seguinte. O PIB que crescera 
11,94% em 1972 cresce apenas 4,93%, número decepcionante 
para os padrões da época.

Já se sabe o que aconteceu na década de 1980, a chamada “dé-
cada perdida”. Após os Estados Unidos elevarem abruptamente 
suas taxas de juros em 1979, seguidos pelas demais economias de-
senvolvidas, para fazer frente à alta dos preços provocada pelo 
segundo choque do petróleo, as principais economias latino-ame-
ricanas, endividadas principalmente em dólares, despencaram em 
sequência como um castelo de cartas. Era a crise da dívida externa 
que se prolongou no Brasil por mais de uma década (só se resolveu 
quando Pedro Malan, então negociador da dívida externa do país, 
fechou o acordo com os principais credores em julho de 1992), 
trazendo hiperinflação e baixo crescimento.

O IGP-DI fechou o ano de 1987 em incríveis 415,87% e em 
franca escalada que o levaria a 1.157,84% cinco anos depois. O 
PIB, que crescera artificialmente 7,49% em 1986, estimulado pela 
explosão de consumo provocada pelo congelamento de preços do 
Plano Cruzado 1, a primeira de seis tentativas heterodoxas e inó-
cuas seguidas para conter a inflação – Cruzado 1 e 2, Plano Bres-
ser, Plano Verão e Collor 1 e 2 –, ainda cresceu 3,53%, mas no ano 
seguinte cairia 0,06%.

E o mundo desenvolvido dava sinais de exaustão de um ciclo 
de bonança iniciado após os ajustes do final dos anos 1970. A 
capa da edição de 40 anos da revista estampava a perplexidade 
mundial com o crash das bolsas de Nova York, Londres e Tóquio 
no dia 19 de outubro. “A Carta do IBRE” buscava discutir os 
rumos da economia mundial após aquela trágica segunda-feira 

Edição de 60 anos

Na edição dos 60 anos Conjuntura 

reverenciava sua origem e alertava 

para a necessidade de receber bem 

a poupança externa que aqui chega 

para suprir nossa eterna escassez de  

poupança doméstica

2007

Governo lança o Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) prometendo investir  

R$ 503,9 bilhões nos próximos quatro anos.

Supremo Tribunal Federal acolhe denúncia 

contra 40 “mensaleiros”.

“Apagão” no setor aéreo continua.

O governo se empenha para aprovar no Sena-

do, antes de terminar o ano, a prorrogação até 

2011 da CPMF.

O barril do petróleo perto dos US$ 100.

Crise no abastecimento de gás.

PIB de 6,09% e inflação de 7,9%.
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em que o Índice Dow Jones da prin-
cipal bolsa norte-americana despen-
cou 22,6%.

Nos 50 anos da Conjuntura o 
Brasil vivia a lua de mel do Plano 
Real que, finalmente, conseguia 
debelar a inflação sem uso das 
medidas heterodoxas dos seus an-
tecessores, como congelamentos e 
tablitas para deflação de dívidas. A 
inflação medida pelo IGP-DI foi de 
7,48% (5,22% pelo IPCA, a taxa 
oficial) e o PIB cresceu 3,38%. A 
mineradora Vale, um dos símbo-
los da economia estatista, foi pri-
vatizada sem maiores comoções. 
A classe média desfrutava do luxo 
inédito de viajar para a Europa e 
Estados Unidos comprando dólares 
à paridade próxima a um por um. 
A matéria de fundo da edição de 
50 anos da revista dava-se ao luxo 
de debater os problemas da saúde 
pública e privada, em uma pausa 
no debate macroeconômico.

Em 2007 o quadro era ainda me-
lhor. O cenário macroeconômico esta-
va estabilizado e sem riscos aparentes 

no horizonte. O Brasil surfava na onda 
da elevação dos preços das commodi-
ties e as exportações de minério e pro-
dutos agrícolas, especialmente para 
a China, bombavam. O PIB cresceu 
6,09% e a inflação foi de 7,90% se-
gundo o IGP-DI ou de 4,46% segundo 
o IPCA. O segundo mandato do pre-
sidente Lula começava sob a euforia 
da descoberta de enormes reservas de 

petróleo na camada do pré-sal anun-
ciada no ano anterior pela Petrobras.

Na edição de 60 anos, que trazia 
na capa a reprodução da capa do 
primeiro Boletim de Conjuntura e, 
no miolo, uma completa retrospec-
tiva das décadas anteriores, a “Car-
ta do IBRE”, destacava sob o título 
“Quem não tem poupança inter-
na cresce com externa” a vocação 
histórica brasileira para ostentar 
baixos níveis de poupança interna 
e a opção do país, consagrada na 
Constituição de 1988, por privi-
legiar o distributivismo em detri-
mento da poupança. Sem criticar o 
modelo abraçado, a Carta advertia 
que, com tal opção, a alternativa 
para o país era financiar o cresci-
mento atraindo capitais externos. 
“Deveríamos aceitar a valorização 
do câmbio, um pequeno déficit em 
conta-corrente e, concomitante-
mente, implementar uma agenda de 
atração do capital estrangeiro.

O aniversário dos 70 anos da revis-
ta encontra o Brasil tentando emer-
gir de uma crise sem precedentes, 

Artigo do presidente da 

FGV, Luís Simões Lopes, 

destaca que a revista 

publicava mensalmente 

(em 1967) 205 índices 

econômicos, sendo 153 

nacionais e 52 regionais

*IBGE – Estimativa 1/7/2017. Fonte: IBGE – Censo Demográfico.

Dos anos 1940 até agora a população brasileira quintuplicou
Evolução da população brasileira segundo os censos do IBGE
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política e econômica. Na economia, 
o PIB decresceu por dois anos segui-
dos, acumulando baixa de 7,5% em 
2015 e 2016. Apesar da moderada 
reversão do quadro, com expectati-
va de crescimento de 0,7% este ano 
e de 2,5% em 2018, as incertezas 
permanecem muito elevadas, a capa-
cidade ociosa das empresas é alta e 
nenhum analista espera um retorno 
acelerado dos investimentos no cur-
to e médio prazo.

“Não sabemos como essa crise 
vai se desenrolar”, pondera o eco-
nomista Fernando de Holanda Bar-
bosa, professor da EPGE, na FGV 
desse 1980 e colaborador mensal de 
Conjuntura Econômica há cerca de 
dez anos. Para ele, o estopim da crise 
está na indisciplina macroeconômica 
inaugurada no segundo governo Lula 
e aprofundada na gestão da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff. “Disciplina 
macroeconômica não tem ideologia, 
você precisa tê-la”, explicou.

Segundo a avaliação de Barbo-
sa, a persistência do atual déficit 
primário (descontado o pagamen-
to dos juros da dívida) das contas 
públicas brasileiras, previsto no 
Orçamento Geral da União em  
R$ 159 bilhões em 2017 e em 2018 
poderá tornar “insustentável” a 
dívida pública, lembrando que 
será necessário fazer um superávit 
de 4% do PIB nos próximos anos 
para que o déficit se transforme em 
um necessário superávit de 2% a 
3% do PIB ao ano como forma de 
começar a reduzir a dúvida como 
proporção do PIB. Segundo ele, a 
estratégia da atual equipe econô-
mica é preparar o terreno para que 
o próximo governo possa fazer os 
ajustes necessários. Seu temor é 
que no próximo ano seja eleito um 
governo “populista” que não quei-
ra prosseguir com a tarefa. 

Ou seja, política e economia es-
tão interligadas, apesar do aparen-

te descolamento recente. A partir 
de 2014 a Operação Lava Jato da 
Justiça e da Polícia Federal desco-
briu escândalos de corrupção em 
série, colocando na cadeia vários 
políticos e empresários poderosos e 
muitos fatos seguem em apuração. 
A ex-presidente Dilma Rousseff, 
reeleita em 2014, sofreu impeach-
ment em maio de 2016, acusada 
de descumprir regras fiscais no 
relacionamento do Executivo com 
bancos públicos e foi substituída 
pelo seu vice, Michel Temer, que, 
além de impopular, já enfrentou 
duas denúncias no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), sendo salvo pela 
Câmara de Deputados que consul-
tada, como previsto na legislação, 
não autorizou o prosseguimento 
da tramitação das denúncias. Com 
tantas incertezas no horizonte, fica 
difícil prever qual será o cenário 
que a Conjuntura Econômica irá 
cobrir nos próximos dez anos.   
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A última década: 
fatos importantes no 
Brasil e no mundo

2008

Bovespa e BM&F anunciam fusão.

Agência Standard & Poor’s anuncia a elevação do Brasil 

à categoria de grau de investimento pela primeira vez. 

Semanas depois, a Fitch faria o mesmo.

O preço do petróleo atinge US$ 147,27 na Bol-

sa Mercantil de Nova York, recorde histórico 

alcançado no dia 11 de julho.

Fracassam em Genebra as negociações da Rodada de 

Doha em busca de um acordo liberalizante para o co-

mércio mundial.

Em 15 de setembro, o banco Lehmann Brothers, en-

tão quarto maior banco de investimentos dos Estados 

Unidos, pede concordata, desencadeando a até agora 

maior crise econômica internacional deste século.

Na esteira da crise internacional, Bovespa chega a cair 

10,16% no dia 29/9, acionando automaticamente o cir-

cuit-breaker, salvaguarda que interrompe os negócios 

para prevenir risco de quebradeira.

Presidente Lula inaugura oficialmente a pro-

dução de petróleo no pré-sal, que concentra 

uma das maiores reservas de hidrocarbone-

tos descobertas neste século.

Democrata Barack Obama é eleito primeiro presidente 

negro da história dos Estados Unidos.

2009

Apesar de ter crescido 5,2% em 2008, PIB brasileiro cai 

3,6% no último trimestre, reforçando o impacto da crise 

sobre o ciclo virtuoso que a economia brasileira desfru-

tava antes de setembro daquele ano.

Governo estende redução de IPI dos carros para a chama-

da linha branca (geladeiras, fogões e lavadoras). Econo-

mia começa a reagir e Caged de março mostra pequena 

recuperação do emprego (saldo de 34,8 mil vagas).

Governo envia ao Congresso projeto de lei instituindo o 

regime de partilha para o petróleo do pré-sal. O objetivo 

seria construir um fundo para financiar a educação.

Brasil anuncia empréstimo de US$ 10 bi-

lhões ao FMI em operação carregada de 

simbolismo para o governo petista, que 

sempre atacou o recurso do país ao Fun-

do em momentos de aperto.

Rio de Janeiro é escolhido em Copenhague (Dinamar-

ca) para sediar os Jogos Olímpicos de 2016.

2010

Federal Reserve anuncia em novembro que até o se-

gundo trimestre de 2011 seriam injetados US$ 600 bi-

lhões na economia dos Estados Unidos para estimular 

a retomada do crescimento.
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Governo brasileiro eleva de 2% para 4%, e depois para 

6%, o IOF sobre investimento estrangeiro em renda 

fixa no país como forma de deter a entrada excessiva 

de capitais especulativos.

Cálculo da FGV com base na Pnad-2009 conclui que 

pela primeira vez a classe média chegou a 50% da po-

pulação brasileira.

Assinada concessão para a construção da hidrelétrica 

de Belo Monte.

Espanha aprova pacote de austeridade de  15 bilhões 

para conter seu déficit fiscal.

Ministros de Finanças de países europeus anunciam 

aprovação de  110 bilhões em ajuda internacional à 

Grécia entre 2010 e 2012, na tentativa de conter a vir-

tual quebra do país. 

Dilma Rousseff, do PT, é a primeira mulher 

eleita presidente da República no Brasil.

2011

Dilma Rousseff toma posse e comemora o “pibão” de 

2010, quando a economia brasileira cresceu 7,5%. Mas 

em 2011 ela cresceria apenas 2,7%, caracterizando a 

volta do fenômeno “voo de galinha”.

Movimento batizado como “Primavera Árabe” provo-

ca rebeliões e revoluções em quatro países árabes do 

Norte da África e Oriente Médio. Na Líbia, morre o dita-

dor Muammar Kadafi.

Tsunami no Japão mata mais de 20 mil pessoas e 

provoca vazamento radioativo na usina nuclear de 

Fukushima, levando vários países a questionar o uso 

de energia nuclear. Alemanha decide banir seu uso.

A crise financeira se espalha pela Europa, atingindo, 

além da Grécia, Portugal e Irlanda, países de grande 

população e de maior peso econômico como Itália e 

a Espanha. Alemanha e França lideram esforços para 

evitar o esfacelamento da zona do euro.

Governo americano anuncia que o terrorista Osama Bin 

Laden, líder da Al Qaeda e considerado o principal men-

tor do atentado de 11 de setembro de 2001 em Nova 

York, foi morto por comando americano no Paquistão.

Governo e Congresso dos Estados Unidos chegam a 

acordo para que parlamentares permitam o aumento 

do endividamento do país, evitando o risco de uma 

inusitada e catastrófica moratória americana.

2012

Governo edita Medida Provisória no 579, 

reorganizando o setor elétrico com a pro-

messa de reduzir em 20% as tarifas para os 

consumidores, tendo como contrapartida, 

entre outras medidas, a antecipação da re-

novação de contratos de concessão. A MP 

é considerada a principal causa da crise que se abateu 

sobre o setor nos anos seguintes.

A taxa de juros básica (Selic) chega a 7,25% em dezem-

bro, seu menor nível histórico, culminando um proces-

so de redução iniciado em agosto de 2011.

A perspectiva de forte desaceleração da economia da Chi-

na, que assustou o mundo ao longo do ano de 2012, não 

se confirmou. O PIB chinês cresceu no ano 7,8%, acima do 

esperado, embora menor do que os 9,2% de 2011.

A taxa de desemprego brasileira, ainda medida pela 

Pesquisa Mensal de Emprego (PME) – hoje a medida é 

feita em todo o país pela Pnad Contínua, do IBGE como 

a PME – fecha 2012 em 4,6%, a menor da série histórica. 

O IPCA fecha o ano em 5,84%, em movimento de alta.

Barak Obama é reeleito presidente dos Estados Unidos.

José Dirceu, ex-todo-poderoso ministro da Casa Civil 

no primeiro governo Lula, é condenado pelo STF a dez 

anos e dez meses de prisão no processo do Mensalão, 

que apurou distribuição de propina em troca de apoio 

parlamentar ao governo. 

Hugo Chávez entrega o governo da Venezuela ao vice-

presidente Nicolás Maduro, que promete dar sequên-

cia à revolução bolivariana.

2013

Apesar de a Selic ter entrado em novo ciclo de alta, 

a inflação não retrocedeu, fechando 2013 em 5,91%, 

ligeiramente maior do que a do ano anterior.



CONJUNTURA 70 ANOS

5 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  N o v e m b r o  2017

Onda de protestos toma o Brasil, muitos deles com 

episódios de violência, especialmente no Rio de Janei-

ro e em São Paulo. O estopim para os movimentos foi 

a elevação de tarifas de transportes urbanos.

Aeroportos do Galeão (RJ) e 

Confins (MG) são concedidos 

ao setor privado em um esfor-

ço do governo para retomar a agenda privatista. Cinco 

trechos rodoviários também são concedidos.

O “Império X”, construído pelo empresário Eike Batista 

entra em crise profunda. 

Após fechar 2012 no seu menor nível histórico (7,25%), 

taxa Selic volta a subir, fechando 2013 em 10% e com 

tendência de alta.

PIB brasileiro em 2013 fecha em 3%, já considerando 

revisões e atualizações feitas pelo IBGE. 

2014

Presidente Dilma Rousseff é eleita para um novo man-

dato de quatro anos. 

Investigação envolvendo suspeitas de uso de postos 

de combustíveis para lavagem de dinheiro dá origem à 

Operação Lava Jato, maior investigação de casos de cor-

rupção já acontecida no Brasil e que prossegue até hoje.

Crise hídrica nas regiões Sudeste e Nordeste contribui 

para o aprofundamento da crise no setor de energia 

elétrica. Tarifas de energia elétrica sobem com o uso 

intensivo de usinas termelétricas.

Guerra civil na Ucrânia assusta o mundo. Separatistas 

pró-Rússia contam com apoio do governo russo. Um 

avião da Malaysia Airlines é abatido pelos rebeldes, 

matando 295 pessoas. Estados Unidos e seus aliados 

adotam sanções econômicas contra a Rússia.

Acidente aéreo em agosto mata o ex-governador de 

Pernambuco Eduardo Campos em Santos (SP), onde 

chegava para ato de campanha à Presidência da Re-

pública pelo PSB. 

Estados Unidos e Cuba, em decisão histórica, anun-

ciam a retomada de relações diplomáticas interrompi-

das na década de 1960.

A Copa do Mundo de futebol é realizada 

no Brasil pela primeira vez desde 1950 e 

vencida pela Alemanha. Em uma das 

semifinais, alemães derrotaram a sele-

ção brasileira por 7 a 1 no estádio do Mineirão.

Brasil entra em recessão a partir do segundo trimes-

tre, conforme cálculo do Comitê de Datação de Ciclos 

Econômicos (Codace), da FGV. PIB desaba, com cresci-

mento de 0,5%.

Contas públicas brasileiras fecham 2014 com déficit 

de R$ 32,54 bilhões, primeiro déficit desde o início da 

série histórica do BC em 2001.

2015

Ministro da Fazenda Joaquim Levy não resiste às di-

ficuldades para implantação do seu ajuste fiscal e sai 

do governo pouco antes do Natal. É substituído pelo 

economista Nelson Barbosa.

O então presidente da Câmara de Deputados Eduardo 

Cunha aceita pedido de abertura de processo de impe-

achment contra a presidente Dilma Rousseff, acusada 

de praticar as “pedaladas fiscais”. 

Os presidentes de duas das maiores empreiteiras do 

país, Marcelo Odebrecht (Odebrecht) e Otávio Azeve-

do (Andrade Gutierrez) encabeçam uma lista de em-

presários, políticos e executivos presos em 2015 no 

âmbito da Operação Lava Jato, conduzida pelo juiz 

federal Sérgio Moro (Paraná).

O PIB brasileiro registra queda de 3,8%. IPCA fecha o 

ano em 10,67%, maior nível anual desde 2002. A crise 

fiscal se agrava, com o déficit das contas públicas al-

cançando R$ 112,2 bilhões, 1,88% do PIB.

Após resistir em 2014, a taxa de desemprego medida 

pela Pnad Contínua do IBGE entra em trajetória ascen-

dente, fechando em 8,5%.

2016

Com a abertura do processo de impeachment autoriza-

da pelo plenário da Câmara de Deputados em abril e 

confirmada pelo Senado em maio, a presidente Dilma 
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Rousseff é afastada do cargo e substituída pelo vice-

presidente Michel Temer (PMDB).

Temer anuncia Henrique Meirelles para ministro da 

Fazenda e Ilan Goldfajn para a presidência do Banco 

Central. Escolha é bem recebida pelo mercado.

Com a economia em profunda recessão, o BC inicia a 

redução da taxa de juros básica. A Selic fecha o ano em 

13,75% e em trajetória de baixa.

O desemprego explode. País fecha o ano com uma 

taxa de 12%, segundo a Pnad Contínua do IBGE, com 

um total de 12,3 milhões de desempregados.

A recessão e o desemprego começam a fazer efeito 

sobre a inflação. O IPCA fecha o ano em 6,29%, nova-

mente dentro do teto da meta.

Em dezembro o Congresso Nacional aprova a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) no 241 que limita os gastos 

das três instâncias de poder da União à variação do IPCA 

do ano anterior nos próximos 20 anos. A medida, reclama-

da pelo mercado e pela maioria dos analistas, é considera-

da o primeiro passo no rumo do ajuste fiscal, embora haja 

dúvidas quanto à sua viabilidade no médio e longo prazo. 

Apesar dos esforços, o déficit primário do setor público fe-

cha o ano em R$ 155,7 bilhões, 2,47% do PIB.

O ex-deputado federal Eduardo Cunha, ex-presidente 

da Câmara de Deputados, encabeça a lista de políticos, 

empresários e executivos presos em 2016 pela Operação 

Lava Jato. Cunha foi preso em outubro. Em março, o ex-

presidente Lula é conduzido coercitivamente para depor 

à Polícia Federal no Aeroporto de Congonhas, São Paulo.

Com estado já mergulhado em pro-

funda crise fiscal, a cidade do Rio de 

Janeiro realiza Jogos Olímpicos de 

2016, ao custo de R$ 41 bilhões. Em 

novembro, ex-governador Sérgio 

Cabral (PMDB) é preso, acusado de 

comandar esquema de corrupção envolvendo, entre 

outros, obras para os Jogos.

Empresário republicano Donald Trump surpreende 

o mundo e se elege presidente dos Estados Unidos. 

Plataforma protecionista e xenófoba de Trump assus-

ta os mercados.

PIB fecha em queda de 3,6%. É a segunda vez na histó-

ria em que o país tem dois anos seguidos de recessão.

2017

Após oito trimestres consecutivos de queda, PIB brasileiro 

avança 1% no primeiro trimestre de 2017 sobre último de 

2016. Com crescimento também no segundo trimestre, 

país é considerado tecnicamente fora da recessão.  

Dia 17 de maio, país é abalado com divulgação de gra-

vação de áudio feita pelo empresário Joesley Batista, 

membro do grupo controlador da JBS, maior empresa 

de proteína animal do mundo, em que o presidente 

Temer teria estimulado pagamento de propina ao ex-

deputado Eduardo Cunha.

A inflação sucumbe ao peso da recessão. O IPCA acu-

mulado até setembro é de apenas 1,78%.

Após atingir 13,7% em março, a taxa de 

desemprego começa a cair progressiva-

mente, fechando setembro em ainda ele-

vados 12,4%.

A redução da Selic, iniciada moderadamente em outu-

bro de 2016, prossegue e no final de outubro a taxa é 

fixada em 7,5%. 

Equipe econômica reconhece dificuldade de cumpri-

mento da meta fiscal (déficit de R$ 139 bilhões) e pede 

sua ampliação para R$ 159 bilhões, valor fixado tam-

bém para 2018.

O ex-presidente Lula é condenado em primeira instância 

pela Operação Lava Jato, acusado de ocultar a proprie-

dade de um apartamento tríplex no Guarujá (SP) que 

teria sido doado como propina pela empreiteira OAS. 

Ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral é con-

denado a 45 anos e dois meses de prisão pelo juiz 

federal Marcelo Bretas, da 7a Vara Federal Criminal do 

Rio de Janeiro.

Bons ventos que sopram na economia internacional 

favorecem a recuperação da economia brasileira.

Troca de ameaças nucleares entre o presidente dos Es-

tados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do 

Norte, Kim Jong-un, assustam o mundo. (C.S.) 
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Solange Monteiro, Rio de Janeiro

A nova fase de concessões e priva-
tizações inaugurada em setembro 
de 2016, com os projetos listados 
no Programa de Parceria em In-
vestimentos (PPI), tem prometido 
progressos na consolidação de um 
processo estável de longo prazo 
para projetos de infraestrutura, mi-
tigando ambiguidade de objetivos e 
problemas de governança. Dos 145 
projetos listados no PPI, este ano 56 
foram leiloados ou renovados, com 
investimentos previstos em R$ 33,7 
bilhões. E, até o final de 2018, espe-
ra-se que outros 64 sejam licitados 
ou renovados, movimentando ou-
tros R$ 103,8 bilhões.

Relatório do Banco Mundial 
(BM) apresentado no seminário 
“Modernização da Infraestrutura 
Brasileira”, promovido pela FGV 
EPGE no final de outubro, aponta 
entre os avanços do PPI mudanças 
no processo licitatório como ex-
tensão de prazo, dando mais tem-
po para os candidatos avaliarem as 
características e complexidades do 
processo, e a demanda por argumen-

Consolidar caminhos
Especialistas apontam a necessidade de 
se perseverar em reformas estruturais 
e ter uma política de Estado que 
garanta previsibilidade na retomada de 
investimentos em infraestrutura

tos econômicos mais detalhados na 
fase pré-licitação, colaborando para 
dar mais segurança no decorrer do 
processo. Martin Raiser, diretor do 
Banco Mundial para o Brasil, ressal-
tou no evento que essas são peque-
nas batalhas dentro de uma guerra 
de décadas na qual o país perdeu 
muito território, e ainda precisará 
concentrar uma série de esforços 
conjuntos para retomar posições e 
melhorar o sistema. “Em maior ou 
menor medida, é um problema ob-
servado em toda a América Latina. 
Mas também é verdade que nos úl-
timos anos países como Colômbia e 
Peru têm avançado bem mais que o 
Brasil nessa agenda”, afirma.

Estudo de coautoria do econo-
mista Claudio Frischtak, presidente 
da InterB Consultoria para a Con-
federação Nacional das Indústrias 
(CNI) aponta que, para modernizar 
a infraestrutura brasileira – ou seja, 
injetar recursos além do necessário 

para conter a depreciação dos atu-
ais ativos – o país precisaria inves-
tir 5,5% do PIB, por duas décadas. 
Atualmente, esse percentual gira em 
torno de 2%. O setor público é res-
ponsável por pouco menos da meta-
de desse percentual, mas domina o 
financiamento também na fatia pri-
vada do investimento.

No evento, ambos os especialis-
tas destacaram a importância de 
que o PPI seja o embrião de uma 
política de Estado que apoie o de-
senvolvimento continuado de uma 
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bilhões e será entregue em junho de 
2020, com um atraso de 90 meses, e 
ninguém garante que não haja nova 
reavaliação desse montante, bem 
como do prazo”, diz. 

Da mudança de paradigma pro-
posta por Raiser, no caso brasileiro 
também fazem parte a criação de 
uma política para melhor aprovei-
tamento da expertise de consulto-
rias para elaboração de estudos de 
viabilidade – “muitas vezes com-
prometida pela Lei de Licitações, 
que seleciona serviços pelo menor 
preço, não melhor qualidade” –, 
abordagem plurianual de seleção de 
projetos que dialogue com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO); 
regras orçamentárias que fortale-
çam a execução de projetos e não 
se foquem somente no controle de 
gastos; e aprimoramento do risco 
social e ambiental de obras. 

Em geral, aponta o BM, a pre-
sença da iniciativa privada colabo-
ra para uma visão mais pragmática 
dos processos, mas não é suficiente 
para se garantir êxito sem o arca-
bouço institucional adequado. “Em 
sua ausência, os ganhos provenien-
tes de vendas de ativos ou parcerias 
público-privadas (PPPs) poderão ser 

carteira de projetos prioritários 
guie o processo político de seleção 
de obras, muitas vezes contamina-
do por interesses que a desviam de 
seu objetivo principal, de beneficiar 
a sociedade e o desenvolvimento 
econômico do país. “Poder-se-ia, 
por exemplo, definir que emendas 
parlamentares seriam permitidas 
somente se envolvessem projetos 
já avaliados e constantes de uma 
lista pré-elaborada, com base em 
critérios objetivos”, diz Raiser. “É 
preciso definir prioridades, elimi-
nar sobreposições, e estabelecer 
um cronograma crível. E melhorar 
a regulação, reduzindo o risco de 
intervenções ad hoc no mercado, 
como barganhas políticas”, com-
pleta Frischtak. 

Para avançar nesse caminho, 
Raiser afirma que é preciso mudar 
o paradigma do planejamento em 
infraestrutura, reduzindo a atenção 
para as lacunas de investimento, 
direcionando-a às lacunas de servi-
ços. Em outras palavras, pensar na 
infraestrutura não pela obra em si, 
mas pela demanda a ser atendida, 
independente de quem irá tocá-la. 
“Essa perspectiva nos ajuda a con-
centrar a atenção nas ineficiências 

que o país tem acumulado em seus 
projetos, buscando melhorar a qua-
lidade sem gastar muito mais”, diz. 
Nesse âmbito, Frischtak cita uma 
triste lista de obras com acréscimo 
de custos e reiteradas extensões de 
prazo de conclusão como prova da 
agenda de eficiência que o país tem 
pela frente. “Veja o caso da Trans-
nordestina: o projeto teve início 
em 2006, com custo estipulado em  
R$ 5,4 bilhões e prazo de conclusão 
de 12 anos. Este ano, a estimativa 
é que a obra final custará R$ 11,2 

Fonte: Frischtak e Mourão.

Evolução do estoque de capital em infraestrutura – muito aquém da demanda

Estoque em % do PIB No agregado, brecha é de 24% do PIB

1970 39,90% Estoque atual Estoque-alvo Diferença

1983 58,20% Transportes 12,1% 26,5% 14,4%

1990 53% Energia 14,5% 19,0% 4,5%

2000 44% Telecomunicações 5,4% 7,0% 1,6%

2012 32,20% Saneamento 4,2% 7,9% 3,7%

2016 36,20% Total 36,20% 60,4% 24,20%

O Brasil precisaria investir 

5,5% do PIB, por duas 

décadas, para melhorar 

sua infraestrutura. 

Atualmente, esse 

percentual gira em 

 torno de 2%



CONJUNTURA INFRAESTRUTURA

6 0  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  N o v e m b r o  2017

garantias corporativas. No mercado 
internacional, o vencedor de uma 
concessão conta com project finan-
ce: monta-se junto aos bancos um 
pacote de financiamento, com alo-
cação de riscos, e as empresas não 
precisam colocar seu balanço como 
garantia”, diz. “Isso permite que es-
sas empresas entrem em vários pro-
jetos, e em mercados diferenciados, 
sem arriscar sua sobrevivência.” 

Raiser também é enfático ao 
alertar que o aumento da presença 
do capital privado em concessões e 
privatizações não pode ser identifi-
cado como a solução absoluta para 
os problemas de infraestrutura do 
país – tampouco fiscais. No evento, 
destacou a importância de reformas 
que corrijam a trajetória crescente 
do gasto público e revertam a rigidez 
do orçamento brasileiro, abrindo 
espaço para o aumento do investi-
mento. “Desequilíbrios estruturais, 
como o engessamento orçamentário, 
fazem parte da resposta de por que 
a taxa de investimento em infraes-
trutura do setor público tenha caído 

limitados”, adverte, no relatório so-
bre o Brasil. No documento, o Ban-
co avalia como positiva a adoção 
da nova taxa de longo prazo para 
empréstimos do BNDES, a TLP, que 
passará a vigorar, de forma gradual, 
a partir de janeiro de 2018. De acor-
do ao BM, a TLP “deverá encora-
jar, ao longo do tempo, uma maior 
concorrência entre atores privados 
para fornecer condições de finan-
ciamento atraentes”. No evento, 
Raiser ainda ressaltou o potencial 
brasileiro para ampliar os canais de 
financiamento de longo prazo atra-
vés dos mercados de capitais, dado 
por fundos de pensão públicos e pri-
vados e seguradoras com ativos que, 
ao final de 2016, somavam R$ 1,4 
trilhão. “Mas, nessa seara, também 
há um longo caminho a percorrer”, 
diz, reforçando a falta de uma car-
teira robusta de projetos de quali-
dade e o baixo desenvolvimento do 
mercado de financiamento de proje-
tos, entre outros fatores. “Hoje, no 
Brasil, uma construtora que dispu-
ta uma concessão tem que oferecer 

Início 
do 

projeto

2010 2014 2017

Custo 
estimado 

(R$ bilhões)

Prazo de 
conclusão 
estimado

Custo 
estimado  

(R$ bilhões)

Prazo de 
conclusão 
estimado

Custo 
estimado  

(R$ bilhões)

Prazo de 
conclusão 
estimado

Ferrovia 
Transnordestina

2006 5,4 Dez/12 9,6 Set/16 11,2 Jun/20

Hidrelétrica Belo 
Monte

2011 19 Fev/15 28,9 Fev/16 32,9 Jan/20

Transposição do 
rio São Francisco

2006 5,1 Dez/12 8,2 Dez/16 10,7 Mar/18

Refinaria Abreu 
e Lima

2005 26,8 Dez/14 37,4 Maio/15 66,5
Segunda fase 

indefinida

desde 1980, e mesmo programas de 
grande porte, como o PAC e o PIL, 
não conseguiram aumentar essa taxa 
significativamente, chegando a um 
ganho de 0,7 ponto percentual.” O 
executivo alemão também ressalta 
que, mesmo em países reconhecidos 
por seu sucesso na adoção de PPPs, 
o aumento da participação privada 
não substitui a necessidade de inves-
timento público. “No Reino Unido, 
por exemplo, a iniciativa privada 
responde por menos da metade do 
investimento total (45%), o que de-
monstra a importância de o Brasil re-
cuperar sua capacidade de investir”, 
diz, apontando os ganhos econômi-
cos que o país poderá colher com 
avanços na infraestrutura. “Pelos 
nossos cálculos, melhorias na ma-
triz de transporte poderiam garantir 
um ganho de 1,4% do PIB, ou seja, 
o dobro do percentual que o setor 
público atualmente investe no setor. 
Em água, esse ganho é de 0,7%, três 
vezes o gasto atual, atacando proble-
mas como perdas técnicas. Há muito 
o que explorar”, conclui. 

Fonte: InterB.

Exemplos para não repetir
Revisões de preços e prazos em obras selecionadas
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“Ainda há riscos 
no horizonte para 
recuperação do comércio”

Roberto Azevêdo
Diretor-geral da OMC

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Depois de crescer abaixo do PIB mundial 

no ano passado, o intercâmbio comercial 

global dá sinais de recuperação em 2017. 

Roberto Azevêdo, que este ano assumiu 

seu segundo mandato na Organização 

Mundial de Comércio (OMC), afirma que 

essa recuperação ainda demanda vigilân-

cia, citando riscos como o de “a retórica 

protecionista se traduzir em ações restriti-

vas ao comércio”.  Em conversa com a Con-

juntura Econômica, realizada por e-mail, 

Azevêdo não comentou a iniciativa dos 

EUA de barrar a seleção de novos juízes 

para o sistema de solução de controvér-

sias da OMC, mas ressaltou a necessidade 

de sensibilizar lideranças para o risco de 

tendências protecionistas. 

Conjuntura Econômica – A OMC pre-

vê crescimento do comércio mundial 

num percentual equilibrado ao cres-

cimento do PIB estimado pelo FMI. 

Quais os principais fatores que justi-

ficam essa melhora – se comparamos 

aos dados do ano passado – e quais 

determinantes para que essa recupe-

ração se mantenha em 2018?

A estimativa atual da OMC é de que 
o comércio mundial cresça 3,6% em 
2017, ante uma projeção anterior de 
2,4%. Esse cálculo toma em conside-
ração diversos indicadores, inclusive 
o de crescimento do PIB mundial. 
Caso se confirme, será a primeira vez 
desde 2011 em que o crescimento do 
comércio supera a marca dos 3%. 
Também será uma grande melhora 
em relação ao crescimento de 1,3% 
observado em 2016. 

Essa melhora na projeção é atri-
buída a diferentes fatores, incluindo 
o aumento nos fluxos comerciais 
da Ásia, o aumento da demanda de 
importações na América do Nor-
te, China e União Europeia, e uma 
maior sincronização entre os ciclos 
econômicos no mundo. É uma boa 
notícia, mas ainda há riscos no ho-
rizonte que podem afetar a recupe-
ração do comércio no futuro. Cito, 
por exemplo, a possibilidade de que 
a retórica protecionista se traduza 
em ações restritivas ao comércio, um 
aumento nas tensões geopolíticas ou 
o impacto econômico de desastres 
naturais. Devemos seguir vigilantes.

Dentro do atual contexto, qual será 

a tônica esperada para a 11a Confe-

rência Ministerial da OMC, em de-

zembro, na Argentina?

À medida que nos aproximamos da 
Conferência, os debates ganham mais 
foco e as prioridades vão ficando mais 
claras. Na área agrícola, por exemplo, 
os membros estão discutindo como 
diminuir subsídios destinados à pro-
dução doméstica, mas que acabam 
também afetando o mercado interna-
cional. Alguns países, ao mesmo tem-
po, querem regras ainda mais flexíveis 
para a concessão de subsídios a pro-
gramas de ajuda alimentar. Também 
se fala sobre como limitar os subsídios 
à pesca, que acabam prejudicando os 
estoques pesqueiros. 

Em serviços, discute-se como sim-
plificar e dar maior transparência à 
concessão de licenças e autorizações. 
Temas relacionados ao desenvolvi-
mento também estão na pauta. Final-
mente, vários países têm interesse em 
discutir comércio eletrônico, facilita-
ção de investimentos, e como ajudar as 
pequenas e médias empresas a partici-
par mais do comércio internacional.

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
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Penso que estamos vendo mais 
pragmatismo, realismo e flexibilida-
de nos debates. Mas, de forma geral, 
ainda há muito a ser feito para encon-
trar convergências. Há visões ainda 
muito diferentes sobre os temas que 
estão em discussão. Espero que dei-
xemos Buenos Aires com uma dire-
ção clara para nosso trabalho futuro, 
que seguirá depois da conferência. 

Avanços de direita observados em 

muitos países foram relacionados 

à percepção negativa da popula-

ção sobre a abertura comercial, de 

que prejudicaram seu bem-estar 

social – ou, em alguns casos, de que 

não colaboraram para uma melho-

ra deste. O que é preciso fazer para 

equilibrar esses efeitos?

Muitos sentem que a globalização 
beneficiou alguns à custa de outros, e 
frequentemente os que se sentem pre-
judicados também se sentem abando-
nados por seus governos. A retórica 
anticomércio acaba ganhando for-
ça na esteira desses sentimentos, e o 
comércio é muitas vezes apontado 
como parte do problema. Isso inclui 
sua associação – aliás, errônea – com 
o desemprego estrutural. Ainda que 
seja verdade que o comércio afete o 
mercado de trabalho, estudos inde-
pendentes – não da OMC – sugerem 
que novas tecnologias e maior pro-
dutividade têm impacto quatro vezes 
maior no mercado de trabalho do que 
as importações.

É evidente que o desenvolvimento 
tecnológico continuará a fazer parte 
das nossas vidas. Não se trata de re-
jeitar as novas tecnologias, mas lidar 
com essa realidade. Os governos pre-
cisam preparar a força de trabalho 
para a economia moderna. Isso inclui 
repensar o sistema educacional, pro-

mover treinamento e readaptação dos 
trabalhadores e implementar progra-
mas sustentáveis de apoio aos desem-
pregados. Cabe a cada país encontrar 
a fórmula que melhor se adapte à sua 
realidade. Estou convencido de que 
esse problema merece ser discutido 
com seriedade. Restringir o comércio 
não trará empregos de volta – pelo 
contrário, piora o prognóstico para a 
retomada econômica. 

Que diretriz considera importante 

para a política comercial brasileira, 

levando em conta a avaliação de 

que a forma como o país usa instru-

mentos como tarifas, políticas de 

conteúdo local e aplicação de me-

didas antidumping ainda é critica-

da, sob o argumento de prejudicar 

grandes exportadores, que podem 

ser retaliados?

As regras da OMC garantem ampla 
margem de manobra para que, nacio-
nalmente, os países implementem as 
políticas que julgarem adequadas às 
suas necessidades. 

Como diretor-geral, não comen-
to políticas comerciais individuais de 
cada membro. Dito isso, em países de 
grande mercado doméstico, pode ha-
ver a tentação de proteger certos seto-
res da competição internacional e de 
buscar “reservar” o mercado domés-
tico para captação de investimentos e 
para estimular a produção nacional. 
Essas experiências não costumam ser 
bem-sucedidas. Além de prejudicar 
consumidores, o risco é criar condi-
ções artificiais de competitividade, que 
não se sustentam no tempo, geram 
distorções na economia e demandam 
apoio permanente do Estado. 

O Brasil é competitivo em alguns 
setores, e não em outros. Essa não 
é uma realidade brasileira apenas. 

O que não se deve fazer é esperar 
ser competitivo em todos os seto-
res para então expor a economia a 
mais abertura comercial. Não estou 
pregando a seleção de “campeões 
nacionais”. Trata-se de oferecer um 
ambiente regulatório propício para 
que os setores competitivos possam 
vicejar de forma sustentável.

Sua visão sobre os desafios da OMC 

mudou após o primeiro mandato 

como diretor-geral? 

Quando assumi o cargo de diretor-
geral, a OMC ainda não tinha con-
seguido concluir um único acordo 
multilateral desde a criação da orga-
nização, em 1995. Nos primeiros me-
ses do meu mandato, notava em meus 
contatos com o setor privado e gover-
nos que já não se acreditava na OMC. 
Isso mudou muito. A OMC obteve 
conquistas importantes desde então. 
O Acordo de Facilitação de Comér-
cio (dezembro/2013) ajudou a mudar 
essa percepção. Isso também se deve a 
outros resultados expressivos, como a 
eliminação dos subsídios às exporta-
ções agrícolas e a expansão do acordo 
de tecnologia da informação.

O cenário internacional hoje 
é bastante desafiador. Olhando 
adiante, acho que precisamos fazer 
com que o comércio beneficie mais 
pessoas, como ajudar a que mais  
PMEs participem do comércio. 
Sensibilizar lideranças mundiais 
para os riscos do protecionismo é 
também um grande desafio para os 
próximos anos. Acho que hoje a 
OMC voltou ao radar global. Ape-
sar dos desafios, devemos usar esse 
momento para seguir fortalecendo 
o sistema e assegurar que o comér-
cio seja um instrumento efetivo em 
prol do desenvolvimento.  
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Pesquisadora da FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

Os Estados Unidos possuem uma 

legislação de comércio exterior que 

provê ao Legislativo e ao Executivo 

um amplo conjunto de medidas de 

proteção aos interesses dos setores do-

mésticos do país. Esse quadro advém 

do fato que nos Estados Unidos as 

relações comerciais do país com seus 

parceiros e a política comercial estão 

constitucionalmente sob a responsa-

bilidade do Congresso. O presidente 

Trump acionou dois dispositivos legis-

lativos que sinalizam a sua intenção 

de defender os pleitos dos setores do-

mésticos, mas somente a sua decisão 

no final das investigações irá revelar o 

quanto Trump está disposto a entrar 

em “guerras comerciais”.

O primeiro se refere à abertura 

de duas investigações sobre painéis 

solares e máquinas de lavar sob a 

égide da Seção 201. Essa permite, 

se comprovado após uma investiga-

ção da Comissão Internacional do 

Comércio (ITC, International Trade 

Commission), um órgão do governo 

dos Estados Unidos, que se as impor-

tações de determinado bem causam 

sério dano à indústria doméstica, o 

Executivo poderá impor um aumen-

Os primeiros testes do viés 
protecionista do governo Trump  

to de tarifas de importações até 50 

pontos percentuais em relação às que 

estejam em vigor. Alternativamente 

pode optar pela imposição de cotas 

ou negociar um acordo voluntário 

de restrição às exportações, o que a 

Organização Mundial do Comércio 

desaprova. Quaisquer medidas, no 

entanto, têm prazo de duração no 

máximo de quatro anos. Em adi-

ção, o presidente pode não adotar 

medidas protecionistas e oferecer 

medidas de ajustamento para o setor 

(financiamentos) ou trabalhadores 

(treinamento para novas funções).

Observa-se que os Estados Unidos 

já impõem direitos (taxas) antidum-

ping e compensatórias (subsídios) 

em relação às importações prove-

nientes da China e de Taiwan. No 

entanto, isso levou ao desvio das im-

portações para Malásia, Coreia do 

Sul, Cingapura, México, Tailândia e 

Vietnã. Algo similar ocorreu com as 

importações de máquinas de lavar. 

O que a Seção 201 irá permitir é am-

pliar o grau de proteção. O ITC já 

decidiu que houve dano e, logo, cabe 

exclusivamente ao presidente decidir 

que medida adotar.



CONJUNTURA COMÉRCIO EXTERIOR

N o v e m b r o  2017  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  6 5 

rência de tecnologia para o investi-

dor estrangeiro.

O tema da “imposição de transfe-

rência de tecnologia” é uma questão 

sensível para a China com os Estados 

Unidos e seus principais parceiros. A 

entrada do investimento estrangeiro 

na China está condicionada a três re-

gulações referentes às seguintes situ-

ações: joint ventures de cooperação 

entre empresas chinesas e estrangei-

ras; joint ventures através de acordos 

de compras de ações/capital entre 

empresas chinesas e estrangeiras; e 

empresas totalmente estrangeiras 

com investimento em solo chinês. 

Além disso, o Ministério do Co-

mércio atualiza periodicamente um 

catálogo com diretrizes em relação 

ao investimento estrangeiro. Na 

última atualização, foi publicada 

uma lista com empresas que são 

incentivadas, uma lista negativa de 

indústrias que limita a participação 

do investidor estrangeiro e uma lis-

ta de setores proibidos. Hufbauer e 

A opção pela proteção trará algu-

mas consequências negativas como 

apontam alguns analistas (Chad P. 

Bown do Peterson Institute of Inter-

national Economics). No caso dos 

painéis solares haverá perda de em-

pregos no setor de serviços, pois as 

instalações e manutenção dos pai-

néis são feitos por empresas estadu-

nidenses. O aumento nos preços dos 

painéis com o recuo das importações 

irá desestimular o uso das energias 

limpas e reforça a contribuição ne-

gativa dos Estados Unidos na ques-

tão ambiental. Em adição, poderá 

incentivar uma onda de demandas 

de investigações da Seção 201. Dos 

74 casos da Seção 201 já investiga-

dos desde a sua criação, 40 foram 

positivos, mas o presidente somente 

concedeu restrições às importações 

em 19 investigações. Isso mostra 

que o Executivo foi cauteloso para 

não ensejar uma onda protecionista. 

A decisão de Trump será anunciada 

em 12 de janeiro de 2018.

O segundo caso se refere a uma 

investigação da Seção 301. A legis-

lação autoriza o Executivo a tomar 

medidas contra terceiros países que 

violem direitos dos cidadãos estadu-

nidenses (empresas) por descumpri-

mento de acordos comerciais, utili-

zem práticas desleais que dificultem 

o acesso de bens e serviços em seus 

mercados, que não respeitem os di-

reitos de propriedade intelectual, 

entre outros. Em 18 de agosto deste 

ano, a administração Trump abriu 

uma investigação contra a China, 

alegando que o país infringe os di-

reitos de propriedade intelectual ao 

impor medidas que forçam transfe-

outros (https://piie.com/commenta-

ry/op-eds/section-301-us-investiga-

tes-allegations-forced-technology-

transfers-china) exploram esse tema 

e argumentam que a multiplicidade 

de órgãos que avaliam a entrada do 

investimento e monitoramento nos 

casos de transferência de dados via 

tecnologias de informações são indi-

cativos da prática chinesa de “impor 

transferência de tecnologia”. 

Os próprios autores do estudo ci-

tado admitem, porém, que não é um 

caso que se prova facilmente. O ca-

minho correto seria abrir uma inves-

tigação no mecanismo de solução de 

controvérsias da Organização Mun-

dial do Comércio (OMC), mas além 

das investigações poderem demorar 

até 4/5 anos, uma decisão final con-

tra a China não é garantida.

A investigação da Seção 301 contra 

a China tem o prazo de um ano para 

chegar ao veredito final. Como seria 

esperado, os chineses já manifestaram 

sua indignação. Como na Seção 201, 

se o resultado for contrário à China, 

caberá ao presidente decidir se irá im-

por uma retaliação (é escolhida uma 

lista de produtos ou medidas). Antes 

disso, porém, é aberto um diálogo 

para que se chegue a uma solução ne-

gociada. O clima de “contencioso co-

mercial” com a China aumentou. Uma 

alternativa seria avançar o acordo de 

investimento bilateral China-Estados 

Unidos, onde todas essas questões po-

deriam ser negociadas.

O protecionismo Trump passará 

por dois testes em 2018. Se ganhar, 

o cenário para o comércio mundial 

se torna mais imprevisível e menos 

transparente.  

O protecionismo Trump 

passará por dois testes 

em 2018. Se ganhar, o 

cenário para o comércio 

mundial se torna  

mais imprevisível e  

menos transparente
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