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conceito mais adequado?
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são os impostos”
Escalado em abril de 2016 para reerguer a maior
companhia brasileira e então a petrolífera mais endividada
do mundo, Pedro Parente hoje lidera uma Petrobras que
timidamente volta a lucrar, com melhor perfil de dívida,
mas que ainda tem como meta se desfazer, entre 2017
e 2018, de uma lista de ativos que somam R$ 21 bilhões.
Em entrevista telefônica à Conjuntura Econômica, o
ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso nas pastas
de Planejamento, Minas e Energia e Casa Civil e expresidente da Bunge demonstra otimismo realista quanto
a esse cronograma de desinvestimentos, assumindo a
possibilidade de atrasos.
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17 A matriz da discórdia
A “grande recessão brasileira” é causada por uma
combinação de fatores, predominantemente domésticos,
que se sucedem no tempo. Não se pode negligenciar o
peso da crise política e moral na explicação da recessão
econômica brasileira de 2014-2017.
22 O consumo pode ser o motor da
recuperação da economia?
A economia brasileira deixou a grande recessão para trás,
porém uma retomada consistente do crescimento, hoje
restrito a setores e regiões, ainda está distante. O governo
e analistas apostam que a recuperação virá através do

consumo, mas a recente melhoria das vendas do comércio
será temporária e insuficiente para uma retomada mais
consistente, que depende de um fator que o governo
ignora como relevante: os estímulos explícitos à demanda
que propulsionariam os investimentos.
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34 Na fila da retomada
O PIB do terceiro trimestre
anunciado pelo IBGE em 1 de
dezembro, de 0,1% contra o
trimestre anterior e 0,6% no
acumulado do ano, comprovou
o acoplamento da economia
brasileira à recuperação, com reações que superaram o
impulso agrícola do início do ano e medidas de estímulo
ao consumo como a liberação de saldos do FGTS. Mas
também confirmou o baixo desempenho do setor da
construção, que se encaminha para o terceiro ano na
lanterna da atividade pelo lado da oferta, com retração de
6,1% nos três primeiros trimestres em relação ao mesmo
período de 2016, enquanto a indústria já corre no terreno
positivo, na mesma comparação. E sem perspectivas de um
desempenho mais robusto em 2018.

Inflação
46 Monstro domado?
Espera-se para 2018 uma
aceleração moderada dos preços,
para algo em torno de 4,1%,
comandada por alimentos e
energia elétrica, em um ambiente
de retomada, ainda que modesta,
do crescimento econômico e de hidrologia desfavorável
às usinas hidrelétricas do país. Mas ninguém arrisca um
palpite sobre o que pode resultar de um ano eleitoral
carregado de imprevisibilidade e descrença por parte do
eleitorado. Um cenário que, como outros da mesma ou de
outra natureza, pode revigorar o eterno inimigo, a inflação.
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Nota do Editor
O crescimento de 0,1%
do PIB no terceiro trimestre deste ano sobre o
segundo – o mesmo resultado que o Boletim Macro
IBRE e o Monitor do PIB, ambos da FGV, já vinham
sinalizando –, embora possa parecer minguado à primeira vista, numa análise mais atenta mostrou que a
atividade econômica parece ganhar massa muscular,
depois de mais de 14 trimestres com resultados pífios.
A principal novidade foi o aumento de 1,6% nos investimentos que a 15 trimestres já acumulavam perdas de cerca de 30%. Ainda assim, com tal resultado
a Formação Bruta de Capital Fixo chegou a 16,1%
do PIB, o pior nível para esse período desde o início
da série do IBGE, em 1996.
Embora ainda pairem muitas dúvidas sobre o futuro, não está descartada a possibilidade de o PIB crescer
entre 2,5% e 3% no ano que vem, número impensável
meses atrás. O grande nó para que a atividade econômica volte a crescer de forma consistente são os investimentos – isso sem falar numa série de outros fatores,
como o essencial equilíbrio das contas públicas que depende, em grande parte, da reforma da Previdência.

Mas as projeções de uma volta mais robusta dos
investimentos não são, ainda, nem um pouco animadoras, dado o fraco desempenho da construção que
tem um peso de 53% nos investimentos – o resto fica
com máquinas e equipamentos, com 33%, e outros
com 14%. Como mostra a matéria de capa desta edição, o setor da construção deve fechar o ano, segundo
projeções do Boletim Macro IBRE, com uma retração
de 6,4% em relação a 2016. Embora 2018 seja um ano
eleitoral onde, normalmente, há aumento de gastos, a
grave situação fiscal do país tende a minar a capacidade
do governo em tocar obras. Isso, mesmo que a reforma
da Previdência seja votada – até o fechamento desta
edição havia muitas incertezas em relação a isso.
Outro destaque desta edição é a inflação. As projeções
apontam uma aceleração nos preços no ano que vem, especialmente pela falta de chuvas que levaria ao uso mais
intensivo das térmicas, além de uma quebra de safra. Mas
nada que possa levar a inflação acima dos 4%, 4,5% até
o final de 2018. O monstro foi, finalmente, domado?

Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br
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Os conceitos de dívida
necessários para a
avaliação da solvência
Luiz Guilherme Schymura
Doutor em Economia pela FGV EPGE

No começo de novembro, a Secretaria

conceito de endividamento é o mais

do Tesouro Nacional (STN) divulgou

relevante para se avaliar a solvência

um relatório avaliando a solvência e

e a sustentabilidade fiscal, a dívida

a sustentabilidade do endividamento

bruta ou a líquida? Ou será que há

público brasileiro no médio e longo

ainda algum outro conceito mais

prazos. Segundo a análise, caso o teto

adequado? Esta questão foi tratada

de gastos seja cumprido até 2026 –

em dois detalhados artigos recentes

algo que está longe de ser viabilizado,

no Blog do Ibre, ambos de autoria

como já abordado em edições ante-

de Bráulio Borges, pesquisador as-

riores da Carta da Conjuntura – e

sociado da FGV IBRE.

admitindo uma devolução adicional

É interessante recordar que, até

de R$ 130 bilhões pelo BNDES até o

2010/11, os analistas acompanha-

final de 2018 (para além dos R$ 180

vam basicamente o conceito de

bilhões já amortizados entre 2015 e

DLSP, muito provavelmente pelo

agora), a relação entre a Dívida Bruta

fato de que havia séries históricas

do Governo Geral (DBGG) e o PIB se

disponíveis para esse indicador desde

estabilizará em torno de 80% do PIB

o começo dos anos 80. Foi somente

no início da próxima década, partin-

a partir de 2012 que houve uma mu-

Nacional para capitalizar os bancos

do de cerca de 50% do PIB em 2013

dança de foco, com todos os olhos

públicos, em especial o BNDES.

e 75% em 2017/18. Não obstante,

se voltando para a DBGG. O con-

Essas operações geravam um im-

a mesma análise sugere que a Dívi-

ceito de DLSP perdeu interesse junto

pacto imediato nulo sobre a DLSP

da Líquida do Setor Público (DLSP)

ao mercado por não ser suscetível a

– já que ocorria, ao mesmo tempo,

continuará subindo pelo menos até

algumas ações que começaram em

um aumento do passivo e um acrés-

meados da próxima década.

2009 – no âmbito de uma política

cimo do ativo do setor público não

Essa divergência nas trajetórias

fiscal e parafiscal anticíclica – e que

financeiro. Não obstante, além de

esperadas para a DBGG e a DLSP

perduraram até 2014: a principal foi

elevar imediatamente a DBGG, esse

suscita um questionamento: qual

a emissão de dívida pelo Tesouro

mecanismo geraria dinamicamente
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uma piora da DBGG e da própria

periféricos da Europa em 2011 e o

& Vaskov, 2016, e Henao-Arbelaz

DLSP, caso o subsídio implícito

colapso dos preços internacionais

& Sobrinho, 2017), lançou alguma

decorrente da capitalização (a dife-

das commodities a partir de 2012

luz sobre qual conceito de dívida,

rença entre o custo de captação do

– refletindo, entre outras coisas, a

bruta ou líquida, seria mais rele-

Tesouro e o custo dessa dívida para

retirada precipitada de estímulos,

vante do ponto de vista da deter-

o BNDES, mais próxima da TJLP)

diriam os críticos dos falcões fis-

minação do risco país, dos juros

fosse inferior ao retorno econômi-

cais e monetários.

longos e do risco de calote.

co esperado com os desembolsos do

Alguns estudos começaram a

Grosso modo, os resultados de

banco de desenvolvimento – como

questionar se de fato haveria um

ambos os estudos convergem para

de fato ocorreu.

limiar “mágico” de endividamen-

o seguinte: em países desenvolvi-

Essa mudança de foco, da DLSP

to público bruto, como é o caso de

dos, o conceito de dívida bruta é

para a DBGG, coincidiu temporal-

Pescatori, Sandri & Simon, 2014,

o mais relevante e o impacto des-

mente com a emergência de alguns

que indicaram que provavelmen-

ta variável, nesse grupo de nações,

estudos internacionais (com desta-

se dá sobretudo nos juros longos

que para Reinhart & Rogoff, 2010)

em moeda local. Já nas economias

apontando que haveria um limiar de
endividamento público bruto a partir do qual o crescimento econômico
tenderia a ser afetado negativamente, que seria em torno de 90% do
PIB. Esses estudos serviram inclusive
para justificar a defesa, pelos chamados fiscal hawks (falcões fiscais), de
uma retirada de estímulos fiscais (e
mesmo monetários) em 2010/11 nas
economias centrais, num contexto
em que se imaginava que a crise de
2007/09 já tinha ficado no retrovisor
e a recuperação global teria um for-

Qual conceito de
endividamento é o mais

emergentes, o conceito de dívida
líquida é mais relevante. Nota-se
também, nos emergentes, a seguinte particularidade: quanto pior for

relevante para se avaliar

o risco de crédito, mais importante

a sustentabilidade fiscal:

verno em moeda local.

dívida bruta ou líquida?

forem esses ativos do governo em

Ou será que há algum

seu impacto positivo em termos de

outro conceito melhor?

crise de solvência soberana, e tam-

mato mais assemelhado a um “V”.

será o aumento dos ativos do goAlém disso, quanto mais líquidos
moeda local, mais pronunciado é o
redução da probabilidade de uma
bém em termos de diminuição do
custo de rolagem da dívida pública.

Àquela altura, a DBGG brasileira

Esse último resultado não chega

ainda estava relativamente distante

te o limite apontado por estudos

a surpreender. Na discussão desta

daquele limiar, em torno de 50-55%

anteriores refletia uma relação de

Carta sobre dívida bruta versus

do PIB na métrica adotada pelo BC

causalidade reversa (crescimento

dívida líquida do governo geral,

brasileiro desde 2008 (e próxima de

baixo causando maior endivida-

é bom observar, as reservas inter-

60% na métrica do FMI, que con-

mento, e não o oposto). Esses mes-

nacionais estão de fora, pois são

sidera como dívida títulos livres –

mos autores, no entanto, sugeriram

consideradas ativos dos bancos

isto é, não utilizados como lastro

haver uma relação de causalidade

centrais, que estão excluídas do

em operações compromissadas – do

entre a variação da dívida bruta

conceito de governo pela conven-

Tesouro na carteira do BC).

(ou seja, uma medida de déficit) e

ção aceita internacionalmente. De

o crescimento econômico.

qualquer forma, quando se avalia

Em seguida, adveio a segunda
“perna do W” da Grande Recessão,

Outra safra de estudos interna-

a solvência externa dos países, um

com a crise da dívida dos países

cionais, ainda mais recentes (Hadzi

dos principais indicadores é a díD e z e m b r o 2 017 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7
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vida externa bruta menos as reser-

outras associadas à solvência ex-

vas internacionais. Ora, na parte

terna brasileira e ao quadro polí-

externa, as reservas nada mais são

tico interno (captado pelo indica-

do que o equivalente dos ativos lí-

dor de incerteza da FGV IBRE), os

quidos em moeda local do governo

indicadores fiscais domésticos que

quando se discute a solvência do-

impactam o risco são a variação

méstica. Adicionalmente, quando

da DBGG/PIB (ou seja, uma medi-

se trata de avaliar a solvência e va-

da de déficit fiscal ampliado, por

lorar empresas, também o critério

levar em conta também operações

é descontar, da dívida bruta, o cai-

patrimoniais que impactam a dí-

xa, que nada mais é do que o ativo

vida, para além dos fluxos primá-

mais líquido. Em todos os casos

rios/nominais), com efeito positivo

mencionados, o conceito é o mes-

sobre o CDS, e o nível, em percentual do PIB, dos ativos altamente
líquidos (o “caixa” em moeda lo-

Ativos financeiros
altamente líquidos em

cal do governo geral), com impacto negativo.
Desse modo, o pesquisador conclui que os ativos financeiros alta-

moeda local do governo

mente líquidos e em moeda local

geral são relevantes, em

vantes do ponto de vista da precifi-

claro contraste com a

claro contraste com a ênfase dada

ênfase dada à dívida bruta

anos. Adicionalmente, a trajetória

nos últimos anos

mais relevante do que o seu nível

do governo geral também são relecação do risco pelos mercados, em
somente à dívida bruta nos últimos
do endividamento bruto parece ser
– algo que também é coerente com
a literatura teórica mais recente sobre sustentabilidade fiscal, a qual
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mo: a dívida bruta menos os ativos

aponta que, mais importante do

de alta liquidez.

que o nível da dívida, é a reação

À luz desse debate, Bráulio

da política fiscal (fluxos primários)

Borges buscou avaliar quais são

a alterações na razão dívida/PIB

os determinantes internacionais e

(Bohn, 2007).

domésticos do risco-país brasilei-

Por fim, Borges destaca a ne-

ro, medido pelo spread do CDS de

cessidade de se levar em conta em

cinco anos. Tomando alguns cui-

toda essa análise, sobretudo quan-

dados para identificar uma relação

do são feitas comparações inter-

de causalidade entre as variáveis,

nacionais, algumas idiossincrasias

Borges constatou que, para além

metodológicas das estatísticas de

das variáveis internacionais e de

endividamento público brasileiras,

CARTA DA CONJUNTURA

que misturam a administração di-

dívida líquida, déficit fiscal corren-

reta (governo geral) com a autori-

te e estrutural – enfim, um conjunto

dade monetária, em contraste com

amplo e diversificado de variáveis –

as recomendações estatísticas dos

devem ser levados em conta simul-

manuais globais.

taneamente na análise da sustenta-

O pesquisador chamou a aten-

bilidade fiscal de um país, sempre

ção para algumas medidas em es-

buscando atribuir os pesos adequa-

tudo: criação de um novo instru-

dos a cada um desses indicadores.

mento de gestão da liquidez para o

No atual contexto brasileiro, e dada

BC (os depósitos remunerados, já

a literatura recente examinada nes-

utilizados por diversos bancos cen-

ta Carta, um indicador de dívida lí-

trais mundo afora, como é o caso

quida, que capturasse as mudanças

do Federal Reserve); e o fim do me-

de nível do endividamento bruto

canismo de Equalização Cambial
introduzido em 2009, que gerou
um inchaço da dívida mobiliária
do Tesouro na carteira do BC e
também do Saldo da Conta Única
do Tesouro, mantido no BC. Essas
duas medidas poderão aproximar
as estatísticas de endividamento
público brasileiras daquelas dos
demais países, além de aprimorar a
autonomia operacional do BC.
Não obstante, essas mudanças
poderão gerar uma redução relevante da DBGG/PIB e mesmo da
DLSP/PIB – caso o BC diminua
consideravelmente o estoque de
operações

compromissadas

Um conjunto amplo e
diversificado de variáveis
deve ser levado em conta na
análise da sustentabilidade
fiscal, com pesos
adequados a cada um
desses indicadores

em

mercado lastreadas em títulos do
Tesouro, atualmente em 18% do

descontado dos ativos altamente

PIB – sem que, necessariamente,

líquidos, seria uma boa adição às

a situação dos fluxos primários

variáveis que já estão no radar do

esteja equacionada. Ou seja: tal

mercado, e serviria para reduzir a

como foram aproveitadas oportu-

atenção na dívida bruta.

nisticamente algumas brechas do
conceito de DLSP no passado recente, não se pode descartar que o
mesmo seja feito agora, com mais
foco da DBGG.
Assim, a mensagem final é que dívida bruta, ativos governamentais,

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte,
ou da maioria, dos que contribuíram para a confecção deste artigo.
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Os juros americanos irão subir,
mas como fica o balanço do Fed?
Samuel Pessôa
Pesquisador associado da FGV IBRE
Os diversos acompanhamentos em
tempo real do desempenho da economia americana, conhecidos por
nowcasting, indicam que, no quarto
trimestre, o PIB está rodando a 3%
ao ano. Se esses números estiverem
corretos, será o terceiro trimestre
consecutivo em que a economia
dos Estados Unidos cresce ao ritmo
anualizado de 3%. Será a primeira
vez que esse fenômeno ocorre desde
o início da crise em 2007.
Adicionalmente, há sinais inequívocos de que as diversas medidas de
ociosidade do mercado de trabalho
têm se reduzido. Nos últimos meses
houve queda acentuada do número
de pessoas em emprego em tempo
parcial por motivo econômico, isto é,
por que não encontraram posição em
tempo integral. Este indicador estava
rodando na casa de 3,5% da população economicamente ativa (PEA).
Nos últimos meses caiu para 3%,
mais próximo do valor histórico.
Outro fato significativo é a manutenção, no nível mais elevado da
série, da transição de pessoas que em
um mês estão fora da força de trabalho – isto é, que desistiram de procurar emprego – e no mês seguinte
estão empregadas. Sinal de que o se1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 017

tor privado tem procurado possíveis
trabalhadores entre os desalentados.
Há estatísticas que indicam ainda
haver algum grau de ociosidade do
mercado de trabalho. Por exemplo,
a razão entre a população ocupada
e a população em idade de trabalhar encontra-se na casa de 78,5% e
o número “normal” parece ser algo
em torno de 80%. A duração média
do desemprego, em torno de 25 semanas, ainda é bem superior à média
histórica dessa estatística, de 13,5
para o período de janeiro de 1948 a
dezembro de 2007, excluindo-se os
anos desde a crise global.
De qualquer forma, o conjunto de
indicadores revela que se aproxima
o momento em que pressões sobre o
mercado de trabalho redundarão em
pressões sobre os salários nominais,
e destes sobre a inflação. É possível
que esse processo seja lento, mas não
há nada a sugerir que estamos em um
momento em que as leis de oferta e
demanda deixaram de valer. O fato de
a economia estar crescendo bem mais
que o potencial, que, segundo os melhores cálculos, situa-se hoje em torno
de 1,5% ao ano, e de o mercado de trabalho continuar a apertar sinaliza que
a política monetária frouxa está sendo

eficaz em tirar a economia do buraco
em que ela se meteu no final de 2008.
É possível que o processo de reinflação da economia americana ainda
leve um ou dois anos, mas parece-me
que não passa deste horizonte. Pode
ser inclusive antes.
É verdade que as medidas padrão de
elevação dos salários não indicam nenhuma aceleração apreciável. No entanto, essas medidas estão enviesadas
para menos em função da alteração da
composição da população ocupada.
Como vimos, parcela importante dos
novos trabalhadores que ingressam na
população ocupada são desalentados
ou de tempo parcial e, portanto, com
salários mais baixos – pelo menos no
momento em que conquistam um novo
emprego. Esses trabalhadores pressionam o salário médio para menos, o
que explica as baixas taxas de elevação
do salário médio ou mediano.
Contudo, há outras medidas de salário que procuram controlar o resultado para a alteração da composição da
força de trabalho. O acompanhamento do crescimento dos salários promovido pelo Banco Central de Atlanta1
considera somente trabalhadores que
estão pelo menos um ano empregados
em tempo integral. Para cada um des-
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tes trabalhadores, considera-se a taxa
de variação interanual dos salários nominais (mês ante o mesmo mês do ano
anterior). A estatística acompanhada
pelo wage tracker é a mediana dessas
variações observadas na pesquisa de
emprego chamada de current population survey (CPS).
A medida do wage tracker aponta
que os salários nominais estão crescendo ao ritmo de 3,5% ao ano. Além
disso, baseado na relação que há entre valores defasados de desemprego e
o tracker contemporâneo (defasagem
em geral de quatro trimestres), prevêse que os salários estarão rodando a
4,5% daqui a um ano. Com inflação
abaixo de 2% ao ano, essa elevação
da taxa de crescimento dos salários
está acima de qualquer medida de
produtividade do trabalho.
Tudo indica, portanto, que as
condições monetárias irão se normalizar. O período em que a economia
americana opera a juros reais negativos pode ficar para trás no próximo
ano ou no seguinte.
Mas como será a operação da
política monetária com um banco
central que opera com um balanço
tão grande? Esta é uma questão em
aberto para o pessoal do Fed, mas
que pode ser respondida com alguma
facilidade se olharmos o que ocorre
no Brasil há mais de duas décadas.
Após a queda dos juros básicos
para zero na economia americana, a
saída para continuar a praticar política monetária foi tentar alterar toda a
estrutura da curva de juros. Baixar o
que se chama de prêmio de duração.
O prêmio de duração mede o adicional
de juros que os títulos públicos de longo prazo pagam em relação à previsão
que o mercado faz da composição das
taxas de curto prazo até o vencimento do papel longo. É visto como um

prêmio pela perda de liquidez. Como
o investimento depende das taxas longas, a redução do prêmio de duração
estimula o investimento mesmo que a
taxa curta, por já ter atingido o mínimo possível, não caia mais.
A forma que o banco central americano encontrou para alterar o prêmio de duração foi comprar títulos
longos que estão no mercado, mediante criação de reservas bancárias.
Os bancos venderam os títulos longos
ao Fed e deixaram esses recursos que
receberam do banco central americano – essas reservas – paradas como
depósitos voluntários no Fed em função de não haver oportunidade melhor para aplicá-los.
A recuperação da economia sugere que, em algum momento à frente,
os juros curtos irão subir. É possível
que o Banco Central americano escolha reduzir muito seu balanço, isto é,
vender os títulos longos que estão no
seu ativo. A operação seria o oposto
do que ocorreu. Os bancos comerciais entregariam ao Fed as reservas
e este entregaria aos bancos os títulos
longos. Os bancos, por sua vez, poderiam vender ao público esses títulos
longos. Essa operação elevaria muito
a oferta de títulos longos ao setor privado, que somente aceitaria carregar
em seus portfólios quantidade crescente destes papéis se eles pagassem
juros maiores. Ou seja, essa operação
elevaria os prêmios de duração.
O banco central americano pode
perseguir outro caminho, que é o de
trabalhar muito tempo com um balanço expandido. Nesse caso, quando os
juros básicos, a taxa dos Fed Funds,
subissem, todas as reservas bancárias
que estão paradas no seu passivo (e
que são de propriedade dos bancos
comerciais) seriam empregadas pelos
bancos comerciais para expandir o

crédito privado, o que pode superaquecer a economia. A alternativa é o
Fed recolher essa liquidez. Ou seja, o
mercado interbancário americano deixará de ser – como era até a crise – estruturalmente ilíquido e passará a ser
estruturalmente líquido. Este é exatamente o caso do mercado interbancário brasileiro. Basta lembrar que o balanço do BCB se encontra hoje na casa
de 30% do PIB brasileiro, contra 25%
aproximadamente do balanço do Fed
como proporção do PIB americano.
O Fed passará a operar como o
BCB. Empregará os títulos públicos
que estão no seu ativo como colateral para operações com compromisso de recompra, com o objetivo de
recolher o excesso de liquidez que
surgirá. Nada de novo no front nesse
particular, portanto. Quando o Banco Central tem um balanço pequeno
e o interbancário é, na média, ilíquido, o BC atua injetando liquidez: recebe títulos dos bancos comerciais e
entrega a eles reservas bancárias. Os
bancos comerciais no vencimento recompram os títulos e devolvem as reservas. Essas operações constituem o
oposto do que o nosso BC faz.
Na prática, se o Fed operar como o
BC brasileiro ao longo do processo de
elevação dos juros básicos, os prêmios
de duração ficarão baixos. A curva
toda subirá sem que a inclinação suba
muito. Em suma, o longo processo que
temos pela frente de normalização da
política monetária americana terá dois
elementos: a elevação da taxa básica e
a redução do balanço do Fed. O primeiro altera a taxa básica e o segundo
a inclinação da curva. 

Fed Atlanta Wage growth tracker (https://
www.frbatlanta.org/chcs/wage-growth-tracker.
aspx?panel=1)..

1
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“O grande promotor
do aumento dos
combustíveis são
os impostos”

Pedro Parente
Presidente da Petrobras
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Conjuntura Econômica — Estimativas da FGV IBRE divulgadas no Boletim Macro de novembro apontam
que em 2018 o PIB brasileiro deverá
crescer 2,5%. Como esse nível de

Escalado em abril de 2016 para reerguer a maior companhia brasileira e então a

retomada da economia deverá se

petrolífera mais endividada do mundo, Pedro Parente hoje lidera uma Petrobras

refletir nos negócios da Petrobras, e

que timidamente volta a lucrar, com melhor perfil de dívida, mas que ainda tem

como a companhia deverá colabo-

como meta se desfazer, entre 2017 e 2018, de uma lista de ativos que somam

rar para esse resultado?

R$ 21 bilhões. Em entrevista telefônica à Conjuntura Econômica, o ex-ministro de

Para o setor de óleo e gás como um

Fernando Henrique Cardoso nas pastas de Planejamento, Minas e Energia e Casa

todo, esse crescimento pode ajudar

Civil e ex-presidente da Bunge demonstra otimismo realista quanto a esse crono-

muito, especialmente sob o ponto de

grama de desinvestimentos, assumindo a possibilidade de atrasos. Afirma que, com

vista de expectativas. A retomada dos

a retomada dos leilões de óleo e gás, essa indústria se converte em importante

leilões pela ANP (para 2018, estão

vetor de expectativas de investimento, que deverão ser observados com mais força

programadas a 15a rodada no regime

a partir de 2019. E ressalta o avanço da companhia quanto à sua estrutura de go-

de concessão e a 4a rodada do regime

vernança e conformidade. “É realmente uma empresa bastante diferente daquela

de partilha, com áreas do pré-sal), e o

quando essas coisas (as denúncias de corrupção) aconteceram”, diz.

fato de que já tivemos três leilões este
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ano – em realidade, quatro, um deles

ser feito em óleo, desde que a Pe-

sem dúvida nenhuma, é muito impor-

A Petrobras tem alguns cenários
quanto à questão da cessão onerosa.
Qual o mais favorável e em que impactaria os planos da companhia?

tante para a geração de dinamismo

A negociação da cessão onerosa se

até porque há interesse do governo

para o crescimento do país. A gente

inicia, por exigência do contrato,

e da Petrobras nesse sentido. Uma

sabe quão fundamental é a volta dos

a partir de uma avaliação feita por

solução é importante também para

investimentos, mas também temos

empresa internacional especializada,

que eventuais leilões do excedente

noção de que sob o ponto de vista

contratada por nós e pela ANP. Es-

da cessão onerosa possam ser feitos

concreto estes não começarão a acon-

ses dois relatórios já estão prontos,

ainda no ano que vem.

tecer no ano que vem. Talvez uma

mas os valores encontrados são sigi-

pequena parte, mas virão com mais

losos. No caso do governo, em vez

O balanço do terceiro trimestre da

força a partir de 2019. Por isso me

de uma estimativa final, o relatório

companhia apontou lucro líquido

de campos de menor dimensão – gera
uma perspectiva de investimento que,

trobras possa monetizar esse ativo.
Nossa expectativa é que este assunto avance nos próximos meses,

refiro a expectativas. O simples fato

abaixo das expectativas de mer-

de que se antecipa uma nova rodada

cado – R$ 266 milhões, contra pre-

de investimentos para o setor de óleo

visões de R$ 2,6 bilhões –, devido,

e gás com a dimensão dos leilões que
foram realizados gera um ambiente
positivo inclusive de preparação da
cadeia de fornecedores para o atendimento dessas demandas que surgirão.
Vejo como uma contribuição positiva, parcialmente indireta, mas no que
se refere à cadeia de fornecedores, já
direta, de uma nova perspectiva de
crescimento.
No caso específico da Petrobras,
qual a perspectiva de investimento
para 2018?
Nosso

planejamento

Liminares não

conforme anunciado pela compa-

impedem a realização

adesão ao programa de parcela-

do nosso programa de

uma maior convergência nos próxi-

desinvestimento, mas

Essa questão dos itens não recor-

certamente embutem

contábil que o país está aplicando,

alguns atrasos. Isso é

tos do Instituto dos Auditores In-

parte do jogo

A aplicação dessas regras define

nhia, a contingências judiciais e à
mento de tributos. Deve se esperar
mos resultados?
rentes decorre do novo sistema
uma sucessão de novos regulamendependentes do Brasil (Ibracon).
quando você deve fazer registro de

estratégico

provisões, perdas, e temos seguido

aprovado para 2017-2021 prevê in-

isso com total transparência. In-

vestimentos para o quinquênio de

dependentemente do fato de que

US$ 75 bilhões, portanto a simples

trabalhou com sete cenários, cinco

esses itens não recorrentes pro-

continuidade do nosso plano por si só

dos quais indicam que a Petrobras

moveram uma redução do nosso

já representa um nível de demanda da

será credora neste processo. Depois

resultado no trimestre, que pode

Petrobras que é bastante importante,

que a ANP divulgou as expectativas

ser estimada da ordem de R$ 2 bi-

e certamente com essa nova perspec-

de excedentes nas áreas de cessão

lhões, isto é o segmento das regras

tiva dos leilões, sem dúvida veremos

onerosa, também pedimos que o

de contabilidade e de apropriações

a manutenção desses aportes. Acha-

nosso avaliador fizesse esta estima-

patrimoniais que seguimos com

mos que no ano que vem poderemos

tiva e ainda não temos o resultado.

bastante rigor. Não é possível fa-

ter investimentos mínimos da ordem

Achamos que temos um crédito a

zer previsões, e naturalmente o que

de US$ 17 bilhões.

receber e aceitamos que isso possa

esperamos é que se reduza.
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A Petrobras mantém a estimativa de

campos em águas rasas, à parte de

local. O que se observa é que era ne-

que o plano de desinvestimento no

fertilizantes. É algo que está trans-

cessário, e aconteceu, uma revisão da

biênio 2017/18 some R$ 21 bilhões.

correndo em seu processo natural,

política de conteúdo local para os lei-

Quais aspectos mais desafiantes

mas tem prazos que a gente tem que

lões futuros, e há uma audiência pú-

para que essa perspectiva se con-

seguir e foram estabelecidos nessa

blica em andamento pela ANP para

cretize, já que 2018 é ano eleitoral?

sistemática aprovada pelo Tribunal

discutir o que seria possível fazer

Sendo um programa de desinves-

de Contas da União.

em termos de revisão dos contratos

timento dessa magnitude, de uma

passados. Isso deve ter um desfecho

empresa controlada pelo governo,

A 14 Rodada de Licitações, que foi

proximamente, então achamos que

isso gera sempre discussões ideolo-

concluída com bônus recorde, re-

esta discussão ligada ao conteúdo

gicamente motivadas, ou partida-

velou uma concentração de ofertas

local é fundamental para garantir a

riamente motivadas, que acabam se

nas áreas relacionadas ao pré-sal –

competitividade desses outros cam-

refletindo em tentativas de impedir

94% do bônus refere-se a seis blo-

pos e a realização de investimentos

a

o desenvolvimento desse programa

adicionais que vão além do pré-sal.

por ações na Justiça. Vivemos isso
nos dois últimos anos, com algumas liminares concedidas. De todas
elas, só não revertemos a relativa
aos campos de Baúna e Tartaruga
Verde (respectivamente, nas bacias
de Santos e Campos). O que quero
dizer com isso é que elas não impedem a realização do nosso programa, mas certamente embutem alguns atrasos. Isso é parte do jogo, já
sabíamos. Não nos assusta. Apenas,
por ser ano eleitoral, a depender das
chances eleitorais e dos candidatos
que estejam liderando a corrida
eleitoral, isso pode ter algum tipo de

Considera a votação da prorroga-

A discussão ligada

ção do Repetro – regime especial

ao conteúdo local é

petróleo, cuja MP (795) unifica a

fundamental para garantir

fim do regime de partilha no pré-

a competitividade

garantia de atratividade de inves-

desses outros campos e a

O Repetro está em discussão no

realização de investimentos

seja aprovado. Quanto à questão

adicionais ao pré-sal

mas que para a Petrobras é um tema

de tributação para a indústria do
tributação de ICMS em 3% – e o
sal também como chave para a
timentos ao setor?
Congresso, e a gente espera que ele
da partilha, é uma discussão válida,
sobre o qual não emitimos opinião.

efeito adicional que neste momento

Tratando-se de uma política públi-

é impossível antecipar. Essa é a rea-

ca, seguimos as regras. Operamos

lidade que a gente vê. Estamos tra-

sob o regime de concessão, de par-

balhando muito fortemente, agora

cos oferecidos na Bacia de Campos,

tilha, temos também o regime da

já tendo depositado nosso prospec-

de um total de 287 ofertados. Ana-

cessão onerosa. Temos que, como

to na CVM com relação ao IPO da

listas apontam a necessidade de

se diz na gíria, dançar conforme a

BR Distribuidora. Não posso falar

melhorar a atratividade de blocos

música. É uma discussão que cabe

a respeito porque a CVM é muito

em águas rasas e terrestres, como

ao governo, e não a nós.

rigorosa quanto à regulação. Diria

mudanças na regulação para redu-

que temos uma série de projetos em

ção de custos nessas áreas. O que a

A nova política de reajustes de

andamento, dos desinvestimentos,

companhia considera?

preço dos combustíveis visando à

temos nossos pipelines do Nordeste

Acho que nesse sentido a discussão

paridade com o mercado interna-

e Norte, temos campos terrestres,

relevante é a relacionada a conteúdo

cional, que de julho a meados de
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novembro resultou em um aumen-

responsabilidade desses aumentos

E, como tal, e como a lei nos asse-

to acumulado acima de 25% para

é dos tributos. Quando olhamos o

gura, com liberdade de prática de

a gasolina, está suficientemente

diesel, o aumento resultante da Pe-

preços. E assim seguirá.

blindada para sobreviver ao ano

trobras é um pouco maior, mas ain-

que vem, no caso de alguma pres-

da assim pequeno, de 4,1%. Com

A mudança para a variação diária

são mais forte vinda pelo câmbio e

tributos, chega a 14,6%.

de preços também se refletirá na

Conforme aquela expressão em

atividade doméstica de refino – já

Em primeiro lugar, acho importante

inglês, que diferencia price maker e

que a correção de preços promovi-

fazer uma separação bastante cor-

price taker, somos price takers, não

da pela Petrobras para equilibrar o

reta dos verdadeiros causadores do

formamos preço. A política está

desarranjo promovido entre 2011 e

impacto do aumento dos combus-

funcionando, funciona muito bem,

2014 impulsionou as importações?

tíveis. Na realidade, os aumentos

e acho extremamente importante

O que se pode dizer – e isso tem

e reduções promovidos pela Pe-

registrar que, como somos forma-

uma diferença importante entre

o ambiente internacional?

trobras no período de um ano que

os derivados –, é que certamente

vai de outubro do ano passado a

após 2014 os efeitos dos reajustes

outubro deste ano resultaram em

promovidos quase que anualmente

uma alta de um dígito, bem baixos
para gasolina e óleo diesel. O grande promotor desse aumento são impostos, é muito importante que isto
fique claro para a população como
um todo, pois se culpa a Petrobras
por uma coisa da qual ela não tem
responsabilidade. Outra observação que eu faria é que é uma política implementada desde outubro
do ano passado. A mudança que
fizemos em julho foi apenas de reduzir a periodicidade do reajuste,

Não há nenhuma razão

pela Petrobras, somados à redução

para mudar a política

do internacional, produziram um

diante de mudanças em

importante, mas que esta não é

variáveis que afetam

que vemos agora, que é a das im-

nossos preços, como

das margens entre os elos da cadeia

câmbio, ou de

re ao GLP, onde o preço ficou fixo

natureza política

do preço do petróleo no mercaperíodo de uma margem positiva
sustentável à luz de uma realidade
portações. O efeito de distribuição
é muito mais forte no que se refepor muitos anos, mas o preço ao
consumidor continuou aumentan-

que antes era uma vez por mês,

do, e a captura dessa margem se

para fazê-la diária, porque é muito

deu naturalmente pelos distribui-

mais adequada uma vez que se trata

dores e os varejistas. Não acho que

de commodities, e a Petrobras não

tenha havido um efeito tão forte

tem nenhum poder de formação de

dores de preço, não há nenhuma

quanto ao que aconteceu no GLP

preços de commodities. Só para lhe

razão para mudar a política diante

aos demais derivados.

dar os dados, quando consideramos

de mudanças importantes em va-

os efeitos – no intervalo entre 15 de

riáveis que afetam nossos preços

Este ano o senhor declarou que,

outubro de 2016 e 31 de outubro de

como câmbio, tal qual mencionou,

depois de sanar suas contas, a Pe-

2017 – na gasolina, entre subidas e

ou de natureza política, pois esta

trobras deverá voltar a investir em

descidas de preço, o aumento líqui-

é uma empresa estabelecida sob as

energias renováveis. Como seria

do promovido foi de 1,4%, portan-

regras do setor privado, com maio-

essa atuação?

to desprezível. Quando você consi-

ria de capital na mão do governo,

O que dissemos é que, nesse plano

dera os tributos, vai para 22,1%. A

mas com regras do setor privado.
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ríamos concentrados na atividade

O senhor chegou à Petrobras em

paração entre Petrobras e as demais

de óleo e gás, que esse seria nosso

abril de 2016 com a missão de re-

empresas envolvidas na Lava Jato.

foco estratégico, mas não deixaría-

cuperá-la de sua pior crise. Além da

Agora, sem dúvida nenhuma foi um

mos de continuar a olhar o desen-

reestruturação do ponto de vista

episódio traumático para a empresa,

volvimento de tecnologias ligadas

financeiro, qual seu balanço quan-

e que nos permitiu adotar inúmeras

a outros tipos de combustível, ati-

to à recomposição da governança

medidas e iniciativas relacionadas

vidades relacionadas à economia de

da empresa após os escândalos de

ao compliance – que em português

baixo carbono, uso de maior valor

corrupção revelados na Lava Jato?

estamos chamando de conformida-

agregado para o petróleo. Também

Em primeiro lugar, é preciso fazer

de – e à integridade. Por exemplo,

estamos avaliando seriamente a

uma diferenciação que me parece

reorganizamos a empresa, deixamos

possibilidade de que possamos nos

muito relevante entre a Petrobras e

de ter uma organização em silos,

valer desse movimento ligado ao

as demais empresas envolvidas na

e centralizamos algumas ativida-

dinamismo das startups, pois nos

Lava Jato. A Petrobras foi vítima

des importantes como o setor de

parece um movimento adequado

compras, evitando que obrigações

quando se trata de tecnologias vol-

e compras possam ser contratadas

tadas à economia de baixo carbono

mediante decisão singular de uma

e de combustíveis renováveis. Ainda
é importante mencionar que estamos participando como observadores de uma organização que reúne
as grandes empresas globais de óleo
e gás voltadas para iniciativas desse
mundo do baixo carbono, a Oil and
Gas Climate Iniciative (OGCI).
Em sua opinião, como o encaminhamento da flexibilização das regras
de conteúdo local poderá influenciar o investimento em pesquisa e

A Petrobras foi vítima da

única pessoa. Sempre é preciso deci-

Lava Jato, e não agente.

das vezes com a participação de co-

Não há contrato da

prévia de integridade de gestores e

Petrobras que tenha sido

se reporta diretamente ao conselho

favorecido pela Lava Jato,

independente de denúncias que é ge-

o contrário das demais

rantia completa de anonimato para

empresas envolvidas

sões compartilhadas, na maior parte
mitês estatutários, temos verificação
fornecedores, e uma ouvidoria que
de administração. Temos um canal
renciado fora da empresa, com gaquem faz denúncias. Registrando-se:
é importante fazer esse disclaimer,

desenvolvimento da cadeia de óleo

que há certas situações que nenhu-

e gás no Brasil?

ma empresa tem condições de de-

A pesquisa no setor de óleo e gás no

tectar porque só são detectáveis por

Brasil tem tido investimentos cres-

instrumentos que estão à disposição

centes e uma constância ao longo

da Lava Jato, e não agente. Não

de organizações judiciárias como

do tempo que de maneira nenhuma

tem nenhum contrato da Petrobras

escuta telefônica, quebra de sigilo.

tem sido afetada pela política de

que tenha sido favorecido pela Lava

Fazendo esse registro, sem dúvida

conteúdo local. E a Petrobras conta

Jato, o que é o contrário em relação

nenhuma temos hoje uma empresa

também com uma política de de-

às demais empresas envolvidas e es-

que introduziu muitos instrumentos

senvolvimento de fornecedores que

ses maus executivos e maus políticos

relacionados a essas áreas de gover-

tem sido bem-sucedida e nos pare-

que se organizaram para prejudicar

nança, conformidade e integridade.

ce muito importante nessa direção.

a Petrobras. É uma diferenciação

É realmente uma empresa bastante

Portanto, não vejo uma ligação en-

que considero fundamental, não

diferente daquela de quando essas

tre esses dois temas.

tem qualquer possibilidade de com-

coisas aconteceram.
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A matriz da discórdia
Márcio Holland
Professor da FGV EESP. Foi secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda do governo Dilma Rousseff

Tem sido recorrente a discussão

qual “o ministro da Fazenda, Gui-

sobre o peso da Nova Matriz Eco-

do Mantega, assumiu ontem pela

nômica (NME) na explicação da

primeira vez que o governo Dilma

recessão ocorrida de 2 trimestre

Rousseff pratica uma nova ‘ma-

de 2014 ao 4 trimestre de 2016.

1

triz macroeconômica’”.3 Posterior-

Contudo, o primeiro ponto de es-

mente, em entrevista ao jornalista

clarecimento diz respeito ao que é

Cristiano Romero, Valor Econô-

exatamente a NME.

mico, em 12 de dezembro de 2012,

o

o

Quando o termo surgiu no go-

eu próprio fiz uso do termo “nova

verno Dilma Rousseff, salvo melhor

matriz macroeconômica” em uma

juízo, ele se referia à política ma-

tentativa de explicar o fraco de-

croeconômica, dadas as taxas de ju-

sempenho da economia. De forma

ros menores e taxa de câmbio mais

muito pertinente com os fatos, a úl-

desvalorizada,2 em contexto de redu-

tima Carta da Conjuntura do IBRE,

ção da carga tributária para investi-

de novembro de 2017, relaciona a

mentos e exportações. Contudo, os

minha leitura sobre a nova matriz

críticos da política econômica daque-

“para justificar o baixo crescimento

le governo expandiram seu uso para

econômico naquele ano”.

incorporar

intervenções

variadas

Os tempos são difíceis. O debate

também no âmbito microeconômico.

nacional está congestionado e pola-

Em busca da arqueologia do

rizado. O ódio se sobrepõe à racio-

termo NME, uma rápida pesqui-

nalidade. Minha única contribuição

sa na internet encontra facilmente

neste momento talvez seja reconhe-

que “Nova Matriz Macroeconômi-

cer humildemente que, quando esti-

ca” apareceu pela primeira vez em

ve no governo, errei. No tema aqui

uma reportagem de Beatriz Abreu,

discutido, errei ao comprar facil-

no jornal Estado de São Paulo,

mente aquela ideia inicial de “Nova

em 5 de julho de 2012, segundo o

Matriz Macroeconômica”, mesmo
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mica do governo em que fui parte da

que sempre procurando sustentar
a nova expressão com “mantido
o tripé macroeconômico”. Voltemos à minha entrevista ao Valor
em dezembro de 2012. Quando
questionado o seguinte: “A nova
matriz macroeconômica substitui
o tripé da política econômica desde
1999?”, minha resposta foi direta:
“Em hipótese alguma!”.
Aquela não era a melhor comunicação que se esperaria de um po-

Se o Brasil tivesse a média

equipe econômica. Intervencionis-

de controle de corrupção

particularmente no setor de energia

de seus vizinhos latino-

o voluntarismo do governo com as

americanos mais honestos

e com os subsídios creditícios, e o

poderia ter renda per capita

dos bancos públicos, para forçar

mo microeconômico generalizado,
– petróleo e gás, e setor elétrico – e
excessivas desonerações tributárias

de US$ 19 mil, em vez dos

licymaker. O tripé macroeconômi-

a redução do spread bancário, tabelamento de taxas de retorno nos
programas de concessão, são algu-

atuais US$ 14,9 mil

co, formado pelo regime de metas

uso (abuso de poder controlador)

mas das peripécias de uma política
econômica inadequada.

de inflação, superávits fiscais suficientes para estabilizar a dívida pú-

Contudo, não é nada trivial, em-

blica, e regime de câmbio flutuante,

piricamente, associar eventuais erros

deve ser repetido diuturnamente

econômica nos balanços patrimo-

na condução da política econômi-

pelas autoridades econômicas, sem

niais (balance sheet effect), ampla-

ca, praticados de final de 2011 em

qualquer ruído.

mente documentado em renomada

diante, para o desempenho simultâ-

O que acontecia em 2012,

literatura de macroeconomia. Dizia

neo da economia. 2011 foi um ano

quando esse termo surgiu? Para o

eu “a transição para a nova matriz

exemplar na condução da política

IBGE, em sua primeira estimati-

traz custos para empresas e investi-

fiscal e talvez por isso o Copom ti-

va, o Brasil havia crescido 0,9%;

dores...”. Quando a economia alte-

vesse acreditado em uma possível

tempos depois, o IBGE revisou

ra seus preços mais fundamentais,

“âncora fiscal” para flexibilizar tão

essa taxa para 1,9%. Naquele

como a taxa de juros e a taxa de

fortemente a política monetária. A

momento, havia uma grande frus-

câmbio, particularmente no caso da

prometida “âncora fiscal” não veio e

tração com o desempenho brasi-

taxa de juros – de modo inespera-

o Copom, mesmo assim, manteve o

leiro, no governo e fora dele, até

do –, os agentes econômicos sen-

ritmo de afrouxamento monetário.

por que o próprio mercado previa

tem seus efeitos em seus balanços,

Mesmo com sinais confusos da

que a economia brasileira cresceria

prejudicando eventuais decisões de

política macroeconômica, ainda

3,3%, em 2012, conforme último

produção e investimento, pelo me-

assim o Brasil cresceu 3,0%, em

relatório Focus de 2011 (Bacen,

nos até que haja um reequilíbrio de

média anual, de 2011 a 2013, e a

30/12/2011). Como explicar que

patrimônio. Como eu enfatizo na

taxa de desemprego caiu a 4,5%.6

uma economia que havia crescido

entrevista ao jornal Valor: “Há uma

A taxa de investimento se mante-

7,5%, em 2010, derreteria para

fase de transição”, rumo a um novo

ve acima de 20% do PIB por quase

aqueles iniciais 0,9%? Como que

equilíbrio com taxa de juros meno-

todo governo Dilma 1 até o 1o tri-

o governo e também o mercado ti-

res e câmbio mais desvalorizado.

mestre de 2014, superando 21% do

nham se enganado tanto quanto ao

4

Minha interpretação sobre como
supostamente o governo estaria

PIB ao longo de 2013. Algo parece

5

que deu certo. No quadro 2, em

De minha parte, na leitura da-

usando o termo “Nova Matriz Ma-

anexo, conforme datação do Coda-

quele momento, tratava de um

croeconômica” não me impede de

ce/IBRE, de 2009 a 2014, o Brasil

exercício sobre efeitos de política

ter visão crítica da política econô-

teve um dos mais longos ciclos de

desempenho econômico?
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Quadro 1: Ciclos de contração econômica
Duração em
trimestres

Variação %
acumulada de
pico a vale

Variação %
trimestral média
(anualizada)

variação % dos
termos de troca

Do 1o tri 1981 ao
1o tri 1983

9

-8,50

-3,90

-46

Do 3o tri 1987 ao
4o tri 1988

6

-4,20

-2,80

Instável

Instabilidade macro

Do 3o tri 1989 ao
1o tri 1992

11

-7,70

-2,90

-26

Instabilidade macro

Do 2o tri 1995 ao
3o tri 1995

2

-2,80

-5,60

42

Regime de câmbio
fixo

Manipulação artificial da
taxa de câmbio

Do 1o tri 1998 ao
1o tri 1999

5

-1,50

-1,20

-9,3

Crise do câmbio fixo

Manipulação artificial da
taxa de câmbio

Do 2o tri 2001 ao
4o tri 2001

3

-0,90

-1,20

Estável

Apagão elétrico

Gestão negligente

Do 1o tri 2003 ao
2o tri 2003

2

-1,60

-3,10

Estável

Crise de confiança

Corrida eleitoral de 2002
e incertezas com a nova
política econômica

Do 4o tri 2008 ao
1o tri 2009

2

-5,50

-10,80

-13

Crise financeira
mundial

Causas diversas

Do 2o tri 2014 ao
4o tri 2016

11

-8,60

-3,20

-26

Grande recessão
brasileira

Causas diversas

Ciclos
Crise da dívida
externa

Causas
Endividamento dos anos 70
+ política monetária EUA
Hiperinflação brasileira
e planos econômicos
fracassados
Hiperinflação Brasileira
e planos econômicos
fracassados

Fonte: FGV Codace e Ipeadata,, elaboração própria.

expansão de sua história recente.

uma das mais severas recessões expe-

2017. Com dados em painel para

Mas, contraditoriamente, foi esse

rimentadas pelo país.

amostra de 122 países, ricos e pobres,

movimento de aquecimento eco-

O problema passa ser, então, so-

avaliei o quanto a renda per capita é

nômico a gênesis do derretimento

bre o quanto a NME importa para a

explicada por controle de corrupção.

posterior. Booms de investimentos

recessão recente.

Pude observar que se o Brasil tivesse

baseados em créditos subsidiados
têm diversos efeitos colaterais.

Vale lembrar que a crise política

a média de controle de corrupção de

ia se misturando com uma profunda

seus vizinhos latino-americanos mais

A combinação sistêmica das orien-

crise moral, conforme iam se reve-

honestos poderia ter renda per capi-

tações de política econômica (de âm-

lando os escândalos de corrupção

ta de US$ 19 mil, em vez dos atuais

bito tanto macro quanto microeco-

através da Operação Lava Jato. O

US$ 14,9 mil (dados de 2017). Ou

nômico), aqui designado de conceito

Brasil ia gradualmente se tornando

seja, 27% superior.7

ampliado de “Nova Matriz Econômi-

ingovernável. A saída da presidente

No vibrante debate no Blog do

ca” (NME), passou a ser considera-

Dilma não interrompeu esse proces-

IBRE sobre o peso da Nova Matriz

da pelos críticos a principal causa da

so, dado que grande parte dos au-

Econômica na recessão econômi-

“grande recessão brasileira”. Exage-

tores dos esquemas de corrupção se

ca, os textos de Bráulio Borges e

ros à parte, o conceito ampliado de

mantinham (se mantêm) no poder.

Samuel Pessôa nos brindaram com

NME, e não apenas aquela ideia ini-

Não se pode negligenciar o peso

análises, indicadores e decomposi-

cial de Nova Matriz Macroeconômi-

da crise política e moral na explica-

ções à altura de grandes economis-

ca deve explicar, em alguma medida,

ção da recessão econômica de 2014-

tas que são. Sabemos, contudo, da
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Quadro 2: Ciclos de expansão econômica
Duração em
trimestres

Variação %
acumulada de
pico a vale

Variação %
trimestral média
(anualizada)

Variação % dos
termos de troca

Do 2o tri 1983 ao
2o tri 1987

17

30,00

6,40

Instável

Do 1o tri 1989 ao
2o tri 1989

2

8,50

17,70

Instável

Do 2o tri 1992 ao
1o tri 1995

12

19,20

6,00

42

Início da estabilização
Plano Real
de preços

Do 4o tri 1995 ao
4o tri 1997

9

8,00

3,50

14

Estabilização de
preços

Plano Real

Do 2o tri 1999 ao
1o tri 2001

8

7,50

3,70

Estável

Administração da
crise cambial

Regime de metas de
inflação

Do 1o tri 2002 ao
4o tri 2002

4

5,30

5,30

Estável

Consolidação da
estabilização de
preços

Do 3o tri 2003 ao
3o tri 2008

21

30,50

5,20

25

Do 2o tri 2009 ao
1o tri 2014

20

23,00

4,20

32

Ciclos

Causas

Administração da
crise (dívida +
inflação)
Administração da
crise (dívida +
inflação)

Correções internas +
aterrissagem do dólar
Correções internas +
aterrissagem do dólar

Regime de Metas de
inflação com câmbio
flutuante
Superciclo de
commodities e políticas
Ciclo de commodities
voltadas para mercado
consumidor
Retomada pós-crise
mundial

Medidas anticíclicas

Nota: Variações % de termos de troca se refere ao ciclo anterior ou durante a fase considerada. Fontes: FGV Codace e Ipeadata, elaboração própria.

medida, com a evolução dos preços

(1 e 2), com estímulos excessivos ao

pesos de certos fatores no desempe-

das commodities. O boom das com-

consumo via crédito e com forte ex-

nho econômico, especialmente com

modities explicou grande parte do

pansão das despesas primárias. Da

tão pouca memória de dados e com

sucesso brasileiro dos anos 2000,

mesma forma, não foram necessa-

tantos eventos tão distintos aconte-

mas parece não ser hipótese aceitável

riamente eventuais acertos na polí-

cendo ao mesmo tempo. Técnicas

que seu estouro explique pelo menos

tica econômica do governo Lula 1

do sintético podem ajudar a enten-

um pouco da recessão.

e 2 e Dilma 1 que levaram o pais a

imensa dificuldade em identificar

experimentar os mais longos ciclos

der como estaria o Brasil se seguisse

Não tenho dúvidas de que houve

a média de países similares,8 mas di-

erros graves na condução da polí-

ficilmente podem ajudar a entender

tica econômica no governo Dilma

A “grande recessão brasileira”

quais dos fatores (políticos e eco-

(ambos, 1 e 2). Assim, como houve

é causada por uma combinação de

nômicos, domésticos e internacio-

erros na condução da política eco-

fatores,

nais) mais pesaram na explicação

nômica no começo do Plano Real

mésticos, que se sucedem no tem-

do derretimento econômico que o

(FHC 1), com a manipulação arti-

po, e que são fortemente endógenos

país atravessou.

ficial da taxa de câmbio apreciada

entre si, incluindo erros de políti-

Com ajuda de dois quadros ane-

por longo período de tempo e com

cas econômicas, esgotamento de

xos a este texto, pode-se observar

negligências que levaram ao apa-

modelo econômico, escândalos de

que expansões e contrações no Bra-

gão elétrico (FHC 2); assim como

corrupção e crise política profun-

sil estão correlacionadas, em alguma

houve erros nos governos do Lula

da, desalavancagens financeiras de
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famílias e empresas etc. Documentos do FMI, publicados de 2011 a

A “grande recessão

2013, indicavam a importância, em
alguma medida, de fatores externos

brasileira” é

na contração econômica brasilei-

causada por uma

ra.9 Minha avaliação é de que os
fatores externos foram crescente-

Veja a respeito em <http://economia.estadao.
com.br/noticias/geral,mantega-indica-novomodelo-economico-imp-,896017>.

3

combinação de fatores,

mente perdendo importância para
os domésticos, especialmente com

predominantemente

a crise moral (corrupção) e política alimentando e sendo alimentada

domésticos, que se

pela crise econômica.
Contudo, os acertos também

sucedem no tempo

devem ser destacados. Ciente dos
desafios fiscais do país, de 2013
para 2014, contribui decisivamente para a construção de um programa de consolidação fiscal,10 amplo

foi a austeridade fiscal que derru-

e de longo prazo, fortemente base-

bou o pais em 2015 para 2016,

ado em cortes de gastos e que, em

mas exatamente a falta dela, dada

começo de 2015, veio a se chamar

a hesitação em implementar medi-

“Plano Levy”, devido ao ministro

das de cortes de gastos.

da Fazenda de então. Ali continham

O governo Temer continuou com

nossas medidas de retirada de in-

a expansão de gastos com eleva-

centivos fiscais para diversos seto-

dos reajustes salariais aos servido-

res da economia, redução gradual

res públicos, incluindo bônus para

do crédito subsidiado, e medidas

inativos, a ponto de a despesa com

de cortes de gastos com alteração

pessoal crescer mais rapidamente do

de programas como o abono sala-

que a despesa com a Previdência So-

rial, pescador artesanal, seguro-de-

cial. Introduziu, de modo pertinente,

semprego, pensão por morte, além

um teto para gastos primários, mas

de programa de alienação de ativos

jogou o peso da medida para futuros

(privatizações), entre outros. Algu-

governos. A insegurança sobre a sus-

mas delas, aliás, foram anunciadas

tentabilidade do teto tem sido cres-

ainda em dezembro de 2014.

cente e isso pode afetar a confiança

A hesitação do governo Dilma

na economia, se a reforma da Pre-

2 (2015-2016) em implementar

vidência combinada com mais medi-

medidas típicas de um programa

das de cortes de gastos não chegarem

de consolidação fiscal, combinada

a tempo. O teto de gastos começa a

com diversos anúncios fiscais ata-

virar uma bomba relógio. 

balhoados da equipe econômica de
então, agravaria ainda mais a confiança na economia brasileira. Não

A taxa de câmbio real por dólar tinha experimentado um longo ciclo de apreciação, de seu
pico em setembro de 2002, quando era cotada
a 3,89, para 1,55, em julho de 2012, o que, em
termos reais efetivos (competitividade externa),
representou uma apreciação de 24%. Medidas
para a desvalorização cambial do governo Dilma 1 recuperaram apenas 10 pontos percentuais desta apreciação.

2

Periodização de acordo com a FGV Codace.

1

No final de agosto de 2011, o Copom surpreendeu o mercado e cortou subitamente a taxa Selic em 0,50 ponto percentual para 12% ao ano.
A partir de então, iniciou-se um longo ciclo de
redução da Selic rumo a 7,25% ao ano, ou seja,
um corte de 525 pontos base.

4

Recordo de poucas discussões no interior do
Ministério da Fazenda sobre essa nova expressão, mas uma interpretação em particular se sobressaía naquele ano. Era a de que se tratava de
um novo equilíbrio de preços relativos (taxa de
juros baixa, câmbio desvalorizado e redução na
carga tributária para investimentos, produção e
exportações). Em nenhum momento foi colocado que se tratava de uma nova orientação de
política econômica tipicamente “heterodoxadesenvolvimentista”.

5

Somente após a divulgação regular da PNADC
ficamos sabendo que a taxa de desemprego
medida pela antiga metodologia da PME subestimava em pelo menos 1,7% a taxa de desemprego do pais.

6

De modo similar, pesquisadores do FMI concluíram que a renda per capita dos brasileiros poderia ser US$ 3.000 superior caso o Brasil tivesse
comprometimento com as leis assim como Chile, Costa Rica e Uruguai. Veja entrevista ao jornal
Estado de São Paulo de Carlos Eduardo Gonçalves, em 13 de outubro de 2017.

7

Esse é o caso do trabalho de João M. P. de Mello,
Vinicius Carrasco e Isabela Duarte (2014). “A década perdida 2003-2012”, Working Paper 626,
PUC-Rio. <http://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/td626.pdf>.

8

Veja, por exemplo, o seguinte: <https://www.imf.
org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13312.pdf>.

9

Ideias de um texto que escrevi e que continhas as medidas do chamado Plano Levy repercutiram no artigo de Claudia Safatle “O que está
em jogo”, Valor Econômico, 25/9/2015. <http://
www1.valor.com.br/brasil/4241536/o-queesta-em-jogo>. O jornalista Cristiano Romero
também repercutiu com entusiasmo a reforma
no regime de pensão por morte em sua coluna
de 21/10/2015, como título “Pensão por morte:
uma reforma para o futuro”. <http://www1.valor.
com.br/brasil/4241536/o-que-esta-em-jogo>.

10
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O consumo pode ser o
motor da recuperação da
economia brasileira?
Nelson Marconi
Professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP)

A economia brasileira deixou a grande
recessão para trás, porém uma retomada consistente do crescimento, hoje
restrito a setores e regiões, ainda está
distante. O governo e analistas apostam que a recuperação virá através do
consumo, mas a recente melhoria das
vendas do comércio será temporária e
insuficiente para uma retomada mais
consistente, que depende de um fator
que o governo ignora como relevante: os estímulos explícitos à demanda
que propulsionariam os investimentos.
Vejamos alguns dados para posteriormente justificar esse argumento.
Calculei um índice combinado
do nível de atividade da indústria de
transformação, comércio e serviços,
com base nas respectivas pesquisas do
IBGE e nas ponderações adotadas nas
Contas Trimestrais. Seu resultado indica que a atividade econômica, na média destes três setores, elevou-se apenas
0,2% no terceiro trimestre (no segundo trimestre, havia evoluído 0,7%).
O acumulado no ano até setembro
mostra uma variação de -1,8%, com
tendência de melhora, e o acumulado
em 12 meses em -2,9%, com a mesma
tendência. Quando olhamos a composição do índice vemos que o resultado
que mais contribuiu para essa relativa
2 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 017

estabilidade é, de fato, o das vendas no
comércio, sendo o resultado da produção da indústria de transformação
também positivo e da receita real dos
serviços, negativo. Seria então o consumo realmente capaz de impulsionar
a recuperação?
Vamos então analisar mais alguns
dados. O índice de vendas deflacionadas do comércio exibe um movimento
de alta mais intensa nos setores de móveis, veículos e materiais de construção. Quando observamos a produção
industrial, notamos que os setores onde
o crescimento é maior também são
automóveis e móveis, além de equipamentos eletrônicos, acompanhando o
ritmo do comércio.
Por sua vez, a massa de rendimentos ligados ao trabalho e habitualmente recebidos pela população ocupada,
um dos importantes indicadores da
capacidade de gastos da população,
evoluiu apenas 1,6% acima da inflação entre dez/16 e set/17 e encontrase atualmente no mesmo patamar de
setembro de 2015, quando já estávamos em crise (dados da Pnad Contínua). Quando consideramos a massa
de rendimentos apenas dos empregados, mais estável e previsível que a dos
trabalhadores por conta própria e em-

pregadores, o que contribui para estimular o consumo, a variação é ainda
menor: 1,1% no mesmo período.
O comportamento do crédito
também poderia contribuir para um
processo de crescimento da demanda baseado na expansão do consumo. Porém, o volume de concessões
de empréstimos para pessoas físicas
permanece relativamente estável
desde o final de 2015 (em torno de
25% do PIB), enquanto para pessoas jurídicas se reduziu no mesmo
período (de 27% do PIB em dezembro de 2015 para 22% em outubro
deste ano). Já o grau de comprometimento da renda das famílias
com suas dívidas vem se reduzindo
ligeiramente desde 2016, mas ainda
é elevado (em torno de 41%, segundo o Bacen; corresponde a mais que
o dobro do observado em 2005,
quando atingiu 20%). Assim, essas
variáveis não estão atuando no sentido de estimular um maior crescimento da demanda.
Quando observamos o emprego, a
evolução recente é modesta e concentrada entre os empregados sem carteira e conta própria, cujo vínculo é precário (segundo informações da Pnad
Contínua). Os setores que mais têm
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Indicadores do nível de atividade - com ajuste sazonal (2014 = 100)
110
105
100
95
90
85
80

contratado são alojamento e alimentação e outros serviços, que pagam
salários reduzidos. A evolução observada neste ano no mercado formal
(dados do Caged-MTb) está concentrada fora das regiões metropolitanas
– nestas últimas, foram criados (em
termos líquidos) apenas 33,8 mil empregos entre julho e outubro, sendo
70% dessa variação concentrada no
comércio. Fora das regiões metropolitanas o cenário é bem melhor (148,4
mil vagas criadas), mas sabemos que
a população se concentra nos grandes
centros urbanos.
Como é possível, então, com uma
taxa de desemprego ainda muito elevada, massa salarial e salário relativamente estáveis e ocupação informal e
instável crescendo, que as vendas do
comércio estejam evoluindo mais justamente no segmento de bens duráveis?
Na saída de uma crise, é a demanda
por bens de primeira necessidade que
responde mais rapidamente.
O único argumento lógico possível
para explicar esse comportamento é
a elevação momentânea e pontual da
renda advinda dos saques do FGTS.

Por mais irônico que seja, apesar de
refutar essa estratégia, o governo adotou um estímulo imediato à demanda,
quase que similar a jogar moeda do
helicóptero, quando liberou as contas
inativas do FGTS e agora do PIS-Pasep. Findo esse efeito, as vendas do comércio dificilmente se sustentarão no
mesmo patamar. Inclusive, a retomada
do crescimento consistente baseada em
uma expansão do consumo só poderia ser bem-sucedida se implicasse em
maiores investimentos. Não é o que
está ocorrendo.
Numa economia em que o setor
privado está endividado e o emprego
e a renda crescem a passos contidos,
não haverá recuperação sem um estímulo exógeno a essa dinâmica. O investimento privado, como sabemos,
depende da comparação entre a taxa
de lucro e seu custo de oportunidade,
a taxa de juros. Ainda que esta última
esteja se reduzindo em termos nominais, em termos reais ainda é elevada para padrões internacionais – em
torno de 4% ao ano, e as apostas indicam para sua alta futura; a expectativa de retorno dos investimentos

set/17

jul/17

mai/17

mar/17

jan/17

nov/16

set/16

Índice combinado
jul/16

mai/16

mar/16

jan/16

nov/15

Comercio ampliado
set/15

mai/15

Serviços
mar/15

jan/15

nov/14

set/14

jul/14

mai/14

mar/14

jan/14

70

Ind. transformação

jul/15

75

produtivos, por sua vez, segue baixa
devido ao comportamento da renda,
emprego e demanda, cuja recente
recuperação perde fôlego à medida
que os efeitos da liberação do FGTS
se diluem; e o cenário político torna
muito instável a retomada do investimento privado. Ainda que a melhoria
nas condições de produção – como a
redução da taxa de juros e a queda da
inflação – contribua, é insuficiente em
um ambiente de fraca recuperação da
demanda agregada.
Logo, os canais de recuperação se
restringem a duas fontes – o investimento público e a demanda externa.
Como a poupança pública permanece
negativa, a moeda está valorizada em
relação ao nível que propicia a competitividade média de nossa indústria
e serviços sofisticados e o governo, de
toda forma, não reconhece essas fontes
de estímulo, possivelmente continuaremos apresentando taxas muito modestas de crescimento, até que, quiçá,
seja adotada uma estratégia clara de
desenvolvimento com estabilidade. Infelizmente essa parece ser a realidade
até o final de 2017.
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Reparar ou tornar novo?
José Roberto Afonso
Pesquisador da FGV IBRE e professor do mestrado do IDP

Reforma é a palavra de ordem na

mas, o país começou a encarar seus

agenda nacional, em especial a eco-

problemas. Primeiro, optou por fin-

nômica. Seus significados no dicio-

car uma placa com o limite máximo

nário tanto podem ser reparar, me-

para velocidade de crescimento do

lhorar, reorganizar, quanto tornar

gasto público federal. Só depois foi

novo, nova forma. É sutil a orto-

cuidar do freio, que seria a reforma

grafia, mas pode ser muito grande

do regime geral de Previdência So-

a diferença de como um país enca-

cial, tanto mais necessária quanto

ra uma reforma.

muito se aumentou a folha salarial

O Brasil demorou tanto para em-

dos servidores, de modo que restou

barcar na onda de reformas de suas

cortar drasticamente investimentos

estruturas econômicas e sociais, que

e programas continuados. Cenário

talvez por isso possa descambar

se deteriorou a tal ponto que alguns

para excesso.

aventam o juízo final se não for

A crise global de 2008/2009 levou
o mundo a promover mudanças es-

aprovada a reforma previdenciária
do governo.

truturais radicais, inclusive nas eco-

Não há a menor dúvida que

nomias avançadas, passando por pre-

essa reforma é fundamental para

vidência, saúde e até mesmo sistema

reequilibrar as contas públicas e

tributário. O Brasil foi um raro país a

buscar a sustentabilidade fiscal no

nada reformar, apesar de ter expertise

longo prazo, mas reparar pode não

no assunto, já que enfrentou uma su-

ser suficiente para dar forma nova.

cessão de crises até a virada do século

É preciso uma sucessão de mudan-

e sempre respondeu com reformas,

ças estruturais, consistentes e coe-

como a desestatização, a responsa-

rentes, entre si. Mas os arquitetos

bilidade fiscal, a universalização do

ainda não foram chamados para

ensino e a municipalização da saúde,

substituir os bombeiros. Sequer foi

entre outras mudanças.

desenhado um projeto para recons-

Depois de fracassar a ideia de
que bastaria gerenciar os proble2 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 017

truir a casa e isso vai muito além de
apagar o incêndio.
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Agrava o cenário o fato de que

evitou e retardou a flexibilizar as

economia e sociedade, no Brasil e

Não apenas proliferam

relações trabalhistas e até a ado-

pessoas jurídicas do regime

o mercado resolveu isso de outra

do lucro presumido e

ao promover a conversão do tra-

Simples, como se assiste a

uma intensidade e rapidez que pro-

uma verdadeira explosão

no resto do mundo.2

no mundo, experimentam transformações radicais. Não apenas nossas políticas públicas, mas também
o projeto de reforma está voltado
para o velho e desconhece o novo
que brota e cresce numa velocidade espantosa. Se isso é um problema universal, no país é agravado
pela insuficiência técnica, em estudarmos essas mudanças que não

tar a terceirização, por outro lado,
forma, alheia às políticas públicas,
balhador em pessoa jurídica

vavelmente não encontre paralelo
Parcela crescente dos trabalha-

de microempreendedores

passam apenas por mecanizar um

dores brasileiros já não tem e talvez jamais terá carteira assinada.

individuais

processo industrial ou adquirir um

em

Os empregadores preferiram, ou

supercomputador. Sem subsídios

só aceitam, os contratar como em-

técnicos adequados, que dizer da

presas, individuais ou não, presta-

falta de vontade, coragem e credi-

dores de serviços – no lugar de ser

bilidade, política e popular, para

carência de análise mais circuns-

um empregado formal. Não apenas

construir novas institucionalida-

tanciada e atualizada das mudan-

proliferam pessoas jurídicas do re-

des, capazes de dar respostas aos

ças estruturais já realizadas, espe-

gime do lucro presumido e Simples,

novos desafios.

cialmente no mercado de trabalho

como recentemente se assiste a uma

A questão da Previdência é em-

(não apenas do emprego). Fora

verdadeira explosão de microem-

blemática dessa encruzilhada. O

isso, estão mudando não só as rela-

preendedores individuais (mais de

governo só apresentou um plano

ções comerciais, quanto sociais.

7 milhões de inscritos). A recessão

e todos, dos políticos aos técnicos,

O Brasil não escapa e está inse-

e também sua saída mais imediata

só tratam do regime geral ou so-

rido nessa nova onda de revolução

agravam esse cenário ao expan-

cial. Porém, para o futuro, a refor-

industrial e social, e ainda apre-

direm a dita informalidade das

ma da previdência privada é tão ou

senta algumas facetas peculiares

ocupações.3 Esse cenário ainda é

até mais decisiva, e tem sido sole-

– o que interfere diretamente na

complementado por mudanças cul-

nemente ignorada. Isto porque há

questão da previdência. Se o país

turais em que a nova geração não

Trabalhadores por conta própria - em % do total da população empregada
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Noruega

Estados Unidos

Rússia

Canadá

Suécia

Dinamarca

Austrália

Alemanha

Japão

Hungria

Israel

França

Áustria

Finlândia

Chile

Nova Zelândia

Eslováquia

Reino Unido

Bélgica

Área do Euro

Eslovênia

União Européia

Irlanda

Holanda

Espanha

Portugal

República Checa

Itália

Polônia

Chile

México

Coreia do Sul

Turquia

Brasil

Grécia

Colômbia

32,9%

Elaboração própria. Fonte primária: OCDE.
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tem mais tanto interesse em uma

reduzir o encargo patronal sobre

carreira, muito menos em trabalhar
décadas em um só empregador.
Ora, sem emprego, sequer se tem
direto à Previdência Social. Mesmo nos casos dos que se tornaram
proprietários de empresas, o mais

A previdência privada

folha salarial diante do gigantesco

e complementar, como

E mesmo a tentativa de desonera-

se apresenta hoje, não

e dispendiosa, já tendo sido rever-

poderá ser uma solução

comum é receberem um salário mínimo ou dele próximo a título de

satisfatória ou suficiente

pró-labore, sob o qual pagam contribuição previdenciária, e o grosso

para estimular essa massa

da renda será retirada na forma de
lucros e dividendos, não tributados.

de brasileiros a poupar

Aliás, há uma crítica crescente que

e crescente déficit previdenciário.
ção da folha se revelou inoportuna
tida em boa parte.
A previdência privada e complementar, como se apresenta hoje, não
poderá ser uma solução satisfatória
ou suficiente para estimular essa
massa de brasileiros a poupar, especialmente com foco no longo prazo,
por mais que tenha crescido muito

não se leva tal renda à tabela pro-

nos últimos anos e acumulado um

gressiva do IRPF, porém, nunca é

patrimônio não desprezível.

dito que essa renda do indivíduo não

As entidades de previdência fe-

é tributada para fins de seguridade

considerar demasiado generoso no

chada certamente atendem ade-

social, que pode constituir uma defi-

acesso e pagamento de benefícios é

quadamente aos seus participantes,

ciência em termos sociais e nacionais

o fator determinante decisivo des-

mas é um contingente relativamen-

talvez até mais grave do que a baixa

sa situação. Para financiar um re-

te pequeno e que fatalmente decres-

progressividade individual no tra-

gime geral tão abrangente (e para

cerá no futuro, porque, sendo com-

to da renda. O pacto social do país

alguns também benevolente), se

plementar, ela hoje só atende quem

precisa ser discutido abertamente e a

tornou inevitável exigir dos empre-

tem a básica, ou seja, tem emprego

reforma do regime geral está longe

gadores contribuições muito altas,

com carteira assinada. São, em sua

de esgotar a questão.

em termos históricos e sobretudo

maioria, aqueles com salário acima

Ironicamente, o próprio regime

na comparação com o resto do

do teto da Previdência Social e, ba-

básico de Previdência que se pode

mundo. É simplesmente impossível

sicamente, empregados em grandes

Total geral de microempreendedores individuais por classe
Comércio varejista
34%

Alimentação

29%

Outras atividades de serviços pessoais
Serviços especializados para construção
5%

11%

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas

10% 11%

Comércio
varejista

Alimentação

2.137.771

796.248

Saldo
Outras atividades de
serviços pessoais

Elaboração própria. Fonte primária: Portal do Empreendedor/Sebrae.
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772.954

Serviços especializados
para construção
702.620

Comércio e reparação
de veículos automotores
e motocicletas

Saldo

356.177

2.490.657
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empresas e bancos estatais, multinacionais e privados, sobretudo
que foram privatizados. Há cerca
de 12 anos não é criada uma nova
entidade patrocinada por empresa
privada. Esse regime fechado terá
que ser reinventado, pois cada vez
mais será menor a parcela dos empregados dos atuais grandes patrocinadores. Há muito espaço para
crescer esse regime, mas isso passa
por novos patrocinadores (como
fundos multipatrocinados e de entidades profissionais ou sindicais)

muitos preferem gerir por conta

A reforma da previdência

própria suas aplicações financei-

é imperiosa, tanto para

no da chamada educação financei-

oferecer proteção social

para muitos pouparem pouco em

àqueles que trabalharão

trapartida, não faltam citações de

à margem do mercado

ferem investir diretamente a se fi-

formal, quanto para formar
uma poupança duradoura

ras. Isso cria um paradoxo em torra. Se ela poderia ser a justificativa
produtos de longo prazo, em conque os muito bem-educados preliarem a uma previdência privada,
seja fechada, ou aberta.
O Brasil de hoje mal consegue
resolver um problema de ontem,

e, mais que isso, forma de patro-

quando deveria se ocupar do pro-

cínio diferente da atual, como os

blema do futuro. A reforma da

planos coletivos.

previdência privada é imperiosa,

A previdência aberta foi a que

curto prazo. Será preciso alongar

tanto para oferecer proteção social

mais cresceu nos últimos anos.

captações e por conseguinte apli-

àqueles que trabalharão à margem

Reconhece-se nesse movimento o

cação, com fomento correto (que

do mercado formal de emprego,

papel previdenciário dos produ-

passa sobretudo por tratamento

quanto para formar uma poupança

tos, mas cabe destacar que suas

tributário adequado), no lugar de

duradoura, que permita alongar o

características, que facilitam o pla-

repetir o erro recente de tentar um

financiamento a investimento e re-

nejamento tributário e sucessório,

alongamento compulsório.

tomar o caminho do crescimento

atraem investidores com maior

Se, por um lado, há um con-

econômico com bem-estar social.

aptidão à liquidez. As caracterís-

tingente importante e crescente

Se a reforma previdenciária (do

ticas de portabilidade destes pro-

de brasileiros com condições de

regime geral) é acerto de contas com

dutos forçam os gestores a manter

poupar muito mais do que hoje

o passado, o encontro com o futuro

concentração de investimentos no

o fazem, é inegável também que

passará por outra reforma, a dos regimes privados de previdência. Mais

Pessoas jurídicas por regime tributário em 2013

do que reparar, é preciso dar forma
nova à seguridade social.

6% 3%

21%

Lucro Real
Ver o artigo do autor, com Melina Lukic e Vilma
Pinto, “O trabalho pela pessoa jurídica: muito
além da Reforma Trabalhista”, em Revista dos
Tribunais, v. 985, out. 2017.
1

Lucro Presumido
Simples

70%

Lucro Real
155.843

Lucro Presumido
1.099.462

Elaboração própria. Fonte primária: RFB.

Imunes/Isentas

Simples
3.611.144

Um dos indicadores possíveis dessa
situação foi divulgado recentemente pela
OECD em: https://data.oecd.org/emp/selfemployment-rate.htm.

2

Imunes/Isentas
293.808

Vale ver edição n. 63, de outubro de 2017, do
Boletim Mercado de Trabalho - Conjuntura e
Análise, do Ipea.

3
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Entropia das ideias e instituições
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

As causas fundamentais da riqueza das nações são quatro: 1. sorte;
2. geografia; 3. cultura; e 4. instituições. A sorte é obra do acaso e
não requer explicação. A geografia
foi determinada pela natureza e não
pode ser mudada. A cultura é definida pelos valores, preferências e
crenças dos indivíduos. Ela é transferida de geração para geração. As
instituições são as regras do jogo,
formais ou não, que determinam os
incentivos para as atividades econômicas e sociais.
Max Weber sugeriu a hipótese
de que a cultura foi uma das causas
fundamentais do crescimento econômico americano. Segundo ele, a ética
protestante seria a principal causa do
sucesso americano. Michio Morishima, inspirado por Weber, atribuiu à
ética de Confúcio o sucesso do crescimento econômico japonês.
A hipótese de que as instituições
são a causa fundamental do crescimento econômico pode ser testada
com três experimentos: 1. Coreia do
Sul e Coreia do Norte; 2. Alemanha
Ocidental e Alemanha Oriental; e 3.
China de Mao Tse Tung e China de
Deng Xiao Ping. Em cada um destes
três casos a geografia e a cultura são
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as mesmas. A diferença no desempenho deve-se às instituições.
Os direitos de propriedade e os
incentivos para investimento em
capital físico, capital humano e inovações tecnológicas são primordiais
para o crescimento econômico. A
inexistência desses direitos e incen-

tivos explica o fracasso do socialismo real da antiga União Soviética,
da China de Mao e de tantos outros
países do mundo comunista.
As instituições resultam de escolhas sociais, num processo de interação de diversos grupos, cada um
procurando defender seus interesses.
O ambiente no qual estas escolhas
são feitas depende das ideias econômicas, políticas e sociais que prevalecem na sociedade. A construção
das instituições, isto é, das regras do
jogo, depende da concepção do jogo
embutida nestas ideias.
Numa visão marxista, por exemplo, a propriedade privada dos
meios de produção é a origem das
injustiças sociais. Nesta mesma
concepção, o trabalhador e o empresário estão sempre em posições
antagônicas, pois têm interesses divergentes. Numa visão neoliberal,
por outro lado, o Estado deve ser
mínimo, atendo-se as suas funções
típicas, como a segurança, a justiça
e os bens públicos. O mercado deve
se ocupar da alocação dos recursos
da sociedade sem intervenção do
Estado. Numa visão pragmática, da
economia social do mercado, o Estado e o mercado são duas institui-
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ções importantes, não havendo uma
combinação ótima entre as mesmas.
O mercado e o Estado não são instituições substitutas, mas sim complementares. O desenho de mecanismos
de incentivos é fundamental para o
bom funcionamento do mercado e
do Estado. As inovações tecnológicas dos empresários aumentam
seus lucros, mas também produzem
aumento da produtividade dos trabalhadores e, portanto, dos salários
dos mesmos. No mundo das inovações tecnológicas os empresários e
os trabalhadores são sócios, e não
inimigos, como na versão marxista.
Imagine-se uma sociedade na qual
existam, além das três que acabamos
de mencionar, outras ideias de como
organizar as regras do jogo. Esta
dispersão de ideias pode ser descrita pelo conceito de entropia, que na
estatística é uma medida de variabilidade. Quanto maior a entropia

maior a dispersão de ideias, e quanto
maior a entropia mais difícil a construção de regras do jogo que sejam
aceitas por todos os grupos.
O mundo desenvolvido, os Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, Cingapura, Taiwan,
Hong Kong, Austrália e Nova Zelândia construíram instituições que
permitiram aos mesmos alcançarem
um elevado grau de bem-estar. A
entropia das ideias neste mundo é
baixa e as instituições são fortes. A
China ao optar pela economia social

de mercado está numa trajetória que
lhe permitiu até agora alcançar o
nível de renda média. Se continuar
nesta mesma trilha em duas décadas
estará no clube dos países ricos.
Na América Latina, seja no Brasil
que fala português, ou nos países de
língua espanhola, desde o México
até a Argentina, o valor elevado da
entropia das ideias impede a construção de instituições que produzam
um crescimento econômico sustentado que nos tire da renda média e nos
leve ao clube dos ricos.

Nota Técnica
A entropia é definida por
evento, e
da mesma é

é a probabilidade do iésimo

. A entropia é máxima quando
. A entropia é mínima quando

valor mínimo da entropia é igual a zero:
preendida entre zero e

:

. O valor máximo
.O

. Logo, a entropia está com-

.

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

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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Infraestrutura e
representação política
Rubens Penha Cysne
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

Um mínimo de observação da cena
brasileira atual mostra que a alocação de uma unidade monetária em
vários setores da economia tem um
elevadíssimo retorno social. Isto vale
tanto para investimentos com base
em recursos externos ao país quanto
para investidores nacionais.
Tomemos, por exemplo, saneamento e transporte ferroviário. Saneamento pode prover substancial
melhora na saúde pública. Transporte ferroviário, um apreciável ganho
de tempo e ganho ambiental.
Se alguns setores apresentam altíssimos retornos sociais, por que não
se observam investimentos privados e
públicos compatíveis? Afinal, os recursos não correm atrás dos retornos?
Não se observam investimentos
públicos suficientes porque há atualmente carência de recursos orçamentários. E, privados, nacionais ou
internacionais, porque o ambiente
econômico e a falta de planejamento
e regulação adequados estabelecem
uma grande cunha entre o retorno
social e o retorno esperado percebido pelo investidor.
Há um segundo ponto específico
na explicação do sofrível atendimento
da população brasileira em termos de
infraestrutura: a representação política inadequada. O elo perdido entre os
políticos e seus representados. A falta
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de identificação entre eleitor e eleito.
Em uma democracia indireta organizada, os candidatos a representantes políticos competem por votos. São devidamente identificados
pelos eleitores e precisam prover em
troca, em particular, investimentos
que de fato majoram o bem-estar de
seus representados.
Essa competição pela representação política de um grupo provendo
o bem ou serviço que melhor atende
ao seu bem-estar, obtendo em troca
votos e suporte político, faz parte do
jogo democrático legítimo.
No Brasil, entretanto, sabe-se que o
sistema de representação política não
gera esta troca canônica. É disfuncional. Muitas vezes vota-se em um representante e elege-se outro. Não há
clara identificação entre ideias e partidos. Nem entre eleitores e eleitos.
As recentes medidas de introdução de
cláusulas de barreira e a proibição de
financiamento eleitoral por empresas
tendem a melhorar o problema. Mas
estão longe de resolvê-lo de todo.
Os incentivos existentes fazem a
preocupação do político migrar da
troca democrática legítima para a troca de insumos com os quais ele tenta
garantir a reedição do seu mandato.
Sai a troca de votos por bem-estar.
Entra muitas vezes apenas a troca de
verbas de campanha (recebidas pelo

sistema político) por liberação de verbas públicas para obras. Observe-se
que esse ponto prescinde da hipótese
de possíveis malversações de recursos,
ponto que não abordamos aqui.
O processo passa a desconsiderar
as estatísticas de colheita e a concentrar-se em estatísticas de plantio.
Ainda pior, plantio em território
pouco fértil, posto que para o político verba de campanha não é voto.
E que obras decididas pela facilidade
com que se liberam verbas federais
não são necessariamente aquelas que
majoram o bem-estar da população.
Interesses centrados majoritariamente na liberação de recursos federais obviamente reduzem o horizonte
de planejamento político, priorizando
obras de curto prazo e curto alcance. E
fragmentam a alocação de verbas, tendo em vista que boa parte dos recursos
passa a refletir emendas individuais
com destinações distintas. O resultado
pode ser a troca de um investimento
com alto retorno por vários investimentos de retorno social duvidoso.
Se a estrutura sistêmica da representação política não for repensada corremos o risco, mesmo com
a rotatividade desejada na ocupação de cargos públicos, de continuar trocando ferrovias e saneamento
por estádios subutilizados e refinarias inacabadas.
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Governança, instituições e
infraestrutura no Brasil
Joisa Dutra
Diretora do Centro de Estudos em Regulação e
Infraestrutura (FGV CERI) e professora da FGV EPGE
Os casos de corrupção recentes em
nosso país, e seus desdobramentos, trouxeram aos holofotes, mais
uma vez, o campo da governança
corporativa – estudo das estruturas
de relacionamento e incentivos entre as diversas partes interessadas
(ou stakeholders) dentro de uma
instituição. Tal fenômeno não é
privilégio brasileiro, haja vista que
expressivas mudanças regulatórias
em âmbito mundial têm origem em
grandes escândalos relacionados à
governança. Esse é o caso da Lei
Sarbanes-Oxley em resposta ao colapso da Enron/Arthur Andersen,
em 2001; dos Normativos de Basileia III, e também do Ato Dodd
Frank em resposta à crise do subprime americano em 2008.
Esta situação, na qual os reguladores correm literalmente “atrás do prejuízo” é conhecida na literatura por
“defasagem regulatória”. No caso é
usual que as companhias apresentem
maior velocidade e capacidade de
criação de novos produtos e modelos
de negócios, o que é exacerbado pela
assimetria de informação já tão explorada na literatura econômica.
Seguindo este histórico global,
temos assistido, desde a eclosão
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Edson Gonçalves
Pesquisador da FGV CERI e
professor da FGV EPGE e FGV EBAPE

do episódio conhecido como “Petrolão”, a uma série de iniciativas
com vistas ao aprimoramento da
governança corporativa e regulatória no Brasil. Entre elas estão: as
mudanças no “Novo Mercado” da
B3 (que sucede BMF&Bovespa),

a divulgação da Instrução CVM
no 586, de junho de 2017, que estabelece o princípio de comply or
explain para companhias abertas e
contribui para aumento de transparência no mercado; a divulgação do Indicador de Governança
da Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério do
Planejamento, como mecanismo
para avaliar o cumprimento dos
requisitos estabelecidos pela Lei
de Responsabilidade das Estatais
(Lei no 13.303/16); o regramento
da Agência Nacional de Energia
Elétrica – Aneel, com vistas a regular a governança corporativa das
distribuidoras de energia elétrica;
e, mais recentemente, o decretolei assinado pelo presidente Temer
com a nova “Política de Governança Pública” do governo federal.
A iniciativa encampada pela
Aneel, ainda passível de melhorias, é
digna de nota pela tentativa de proteger os consumidores finais de energia dos efeitos adversos oriundos da
combinação entre uma má gestão
financeira e ausência de boas práticas de governança corporativa. O
exemplo mais notório é o colapso do

CONJUNTURA MACROECONOMIA

Grupo Rede Energia, que foi objeto
de intervenção em agosto de 2012.
A holding controlava oito distribuidoras de energia elétrica, responsáveis pelo atendimento a cerca de 17
milhões de usuários. Trata-se de um
dos maiores calotes da história corporativa do Brasil até então.1
A resposta a essa crise, e também
a outros episódios corporativos no
setor, veio na forma de determinação para que a Aneel estenda a regulação para abranger governança
corporativa das empresas de distribuição de eletricidade. Recentemente, foi aprovada a Resolução Normativa 787/2017.
As motivações para a regulação
da governança pela Aneel se relacionam também à análise da renovação
das concessões de distribuição de
eletricidade pelo Tribunal de Contas da União – TCU. No caso, registrou-se preocupação com as condições efetivas de prestação de serviço
com diversas empresas, incluídas aí
as subsidiárias da holding Eletrobras, o que teria suscitado alargar
o monitoramento das companhias
para identificar de modo oportuno
problemas na governança.
Ao mesmo tempo em que temos
o lançamento oficial deste programa
de governança corporativa e sustentabilidade econômico-financeira
para as distribuidoras de energia
por parte do regulador temos, num
horizonte de curto prazo, a expectativa de privatização da Eletrobras,
cujas subsidiárias no segmento fazem parte de um primeiro pacote,
de acordo com divulgação recente
pelo BNDES.
Esta combinação entre melhorias
na governança corporativa e institucional (ao menos na expectativa)

É imperativo desenhar um
ambiente institucional
em que haja clareza na
atribuição de funções
e na alocação de riscos,
como forma de atrair
investimentos

e plano de privatização deveria saltar aos olhos para os investidores
privados interessados. Contudo,
alguns fantasmas ainda não foram
totalmente afastados. A citada divulgação de disponibilização do
data-room das distribuidoras do
sistema Eletrobras pelo BNDES foi
imediatamente bombardeada por
uma notícia na direção contrária – a
de que o conselho de administração
da empresa havia se posicionado
contra a venda das empresas, adiando o processo para 2018.
Outro exemplo nessa linha é a
aplicação da Lei de Responsabilidade das Estatais, que limita a participação de pessoas indicadas por
critérios meramente políticos no
conselho de administração destas
empresas. Observe-se que referido
dispositivo legal estabelece período de dois anos para a adaptação.
Apesar de esforços no âmbito da administração federal para melhorar a
governança dessas empresas, ainda
pairam no horizonte preocupações e
notícias de loteamento político.

Fantasmas como estes não contribuem para melhorar a percepção
de risco junto aos investidores privados; ao contrário, são “precificados”
na avaliação de risco dos ativos, com
prejuízos para o Estado e contribuintes brasileiros.
A adoção de uma regra regulatória, que em última análise consiste
de uma intervenção do Estado no
domínio econômico, deve apenas
se dar quando seus benefícios excedem custos, inclusive de transação. É fundamental avaliar qual o
objetivo último de uma regulação.
No caso, trata-se de melhorar as
condições do ambiente de negócios
visando promover ganhos de efi
ciência e competitividade, mitigar
a percepção de risco, contribuindo
para uma adequada provisão de
bens e serviços.
Em que pesem as iniciativas louváveis almejando estabelecer melhores
padrões de governança para instituições brasileiras, públicas e privadas,
é imperativo desenhar um ambiente
institucional em que haja clareza na
atribuição de funções e na alocação
de riscos. Apenas assim será possível
lograr uma participação maior e perene de agentes privados com efetiva
capacidade na provisão dos serviços
desejados. Sem isto, estaremos condenados ao Zeitgeist2 brasileiro, um
eterno voo de galinha, também em
termos microeconômicos. 

1
https://exame.abril.com.br/revista-exame/
nao-pagou-e-se-mandou/

Palavra alemã que em tradução livre significa
“espírito do tempo”. Seu uso foi introduzido por
escritores românticos alemães, particularmente
Johannn Gottfried Herder, com o intuito de descrever o “espírito cultural e clima intelectual de
uma época”.

2
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Na fila da
retomada
Com estimativa de fechar o ano com o pior
PIB entre os setores produtivos, construção
civil deverá ter recuperação lenta em 2018

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

O PIB do terceiro trimestre anunciado pelo IBGE em 1 de
dezembro, de 0,1% contra o trimestre anterior e 0,6% no
acumulado do ano, comprovou o acoplamento da economia
brasileira ao trilho da recuperação, com reações que superaram
o impulso agrícola do início do ano e medidas de estímulo ao
consumo como a liberação de saldos do FGTS. Mas também
confirmou o baixo desempenho do setor da construção, que
se encaminha para o terceiro ano na lanterna da atividade
pelo lado da oferta, com retração de 6,1% nos três primeiros
trimestres em relação ao mesmo período de 2016, enquanto a
indústria já corre no terreno positivo, na mesma comparação. E
sem perspectivas de uma guinada em 2018.
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Por um lado, é natural que a

setor era um resultado tão ruim:

os elementos desse fracasso, Zai-

reação da construção civil chegue

na projeção do Boletim Macro

dan enumera “o rescaldo de juros

depois das demais, se levado em

IBRE, o PIB da construção fecha-

altos no começo do ano; uma situ-

conta que esta depende da inten-

rá 2017 em -6,4%. “Este ano foi

ação fiscal pior do que se estima-

ção de investimento de outros se-

de frustração generalizada. Não

va, comprometendo o orçamento

tores da economia, como expandir

que fôssemos crescer muito, mas

público e a capacidade de tocar

a capacidade produtiva de uma

esperávamos deixar a estrada pa-

obras nas três esferas de governo;

fábrica, melhorar o escoamento

vimentada para fazê-lo”, diz Edu-

e a postergação de reformas, em

da colheita de grãos, ou reduzir

ardo Zaidan, vice-presidente da

especial a da Previdência, minan-

o déficit habitacional nas regiões

Economia do Sindicato da Indús-

do o horizonte do investimento”.

metropolitanas. O que não esta-

tria da Construção do Estado de

A Formação Bruta de Capital Fixo

va no radar dos representantes do

São Paulo (Sinduscon-SP). Entre

(FBCF) correu no negativo durante
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a primeira metade do ano, acumulando 15 trimestres de retração,
reagindo apenas no terceiro trimestre (1,6% em comparação ao
trimestre anterior). Ainda assim,
com tal resultado o investimento
chegou a 16,1% do PIB, o pior nível para esse período desde o início
da série do IBGE, em 1996.
Em ano eleitoral marcado pela
falta de horizonte sobre o espectro
político que dominará a preferência do eleitorado e a posição do
novo presidente quanto à agenda

com queda no valor agregado das

Segmento imobiliário

empresas de construção da ordem

registra aumento das

aprofunda o buraco de onde o se-

vendas no terceiro

de 14% naquele ano”, diz, o que
tor precisará sair.
Em novembro, os pesquisadores
do Boletim Macro da FGV IBRE es-

trimestre, mas

timavam o PIB da construção para

lançamento de novos

chegando a 3,9% num cenário oti-

projetos ainda não avança

2018 em 1,1%, no cenário base,
mista. Julio Mereb, pesquisador
da Economia Aplicada do IBRE,
explica, entretanto, que esse per-

no mesmo ritmo

centual está mais relacionado ao

de reformas, as perspectivas de um

campo contábil do que à economia

salto no investimento e um desem-

real. “Como o deflator da cons-

penho mais robusto da construção

trução civil tem como base o item

são fracas. “Será difícil estimular a

para este ano, é o menos ruim”,

mão de obra medido pelo IPCA,

atividade em 2018. Nossa expecta-

diz, lembrando ainda da revisão do

e este é basicamente o reajuste do

tiva é de um PIB entre 1% nega-

PIB de 2015 divulgada pelo IBGE

salário mínimo distribuído em 12

tivo e positivo”, diz. As contas de

em novembro, que apontou uma

meses, isso implicará um deflator

Ana Maria Castelo, coordenadora

retração da atividade da constru-

baixo. Considerando o crescimen-

de Projetos de Construção da FGV

ção de 9%. “Em meados do ano,

to da massa nominal de rendimen-

IBRE, levam a uma estimativa si-

a Pesquisa Anual da Indústria da

tos da construção, esse efeito trará

milar. “Em perspectiva, o melhor

Construção (Paic) já havia reve-

ganho de valor adicionado, mas de

resultado seria mesmo próximo

lado um encolhimento da produ-

forma puramente artificial”, diz,

do zero. Depois da queda prevista

ção formal importante em 2015,

ressaltando que, neste ano, o setor

Forte queda
Variação % PIB

8,2

3,2

4,5

2,2
3,0
2011

2012

2013

2014
-2,1

2015

-2,4

-5,2
-4,7

-8,5
-9,0

Indústrias de transformação
Fonte: IBGE.
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2016

Construção

-5,6
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sofreu o efeito contrário, com o de-

Ainda na rabeira da atividade

flator reproduzindo a inflação do

Taxa (%) acumulada até terceiro trimestre em relação ao mesmo
período do ano anterior

ano passado, de 6,3%, retirando
valor agregado de forma artificial.

Agropecuária

14,5

Indústria extrativa

5,9

Pontas soltas

Eletricidade, água, esgoto

1,3

“Temos problemas sérios a serem

Comércio

0,8

Atividade imobiliária

0,8

ça, será difícil pensar em quanto

PIB

0,6

poderemos recuperar dessa ativi-

Indústria de transformação

0,3

dade em 2018”, diz José Carlos

Outros serviços

0,2

Transporte, armazenagem e correio

-0,2

trução (CBIC). Das pontas soltas

Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade

-0,9

identificadas no campo imobiliá-

Atividades financeiras, de seguros e afins

-1,8

resolvidos em todas as frentes e,
enquanto não houver uma mudan-

Martins, presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da Cons-

rio, Martins alerta para a situação
da Caixa Econômica Federal, detentora da maior parte do financiamento imobiliário, que este ano

Informação e comunicação

-2

Construção

-6,1

Fonte: IBGE.

teve que restringir a concessão de
crédito devido à necessidade de se
adequar aos índices de Basileia 3.
Por essa regra, os bancos precisam
ter um indicador de capital de nível 1, o de maior qualidade, de no
mínimo 9,5%, percentual que a
Caixa voltou a alcançar somente
em setembro, e que será oficializado a partir de 2019. Para ga-

Confiança geral avança, mas cai entre empresas
vinculadas a programas de governo

rantir seu cumprimento e retomar
o mercado de financiamento, a

70,1

69,2

71

70,2

70,5

Caixa propôs um aporte de R$ 10
bilhões via FGTS, a partir da emis-

66,2

são de títulos de dívida superior a

66
64,5

15 anos por bônus perpétuos. Mas
o Ministério Público de Contas já
apresentou representação no Tribunal de Contas da União (TCU)
pedindo que este impeça a propos-

Total

Sem vinculação a
programas

ta, alegando conflito de interesses.
Outro complicador, para a Caixa,

out/17

PAC

MCMV

nov/17

Fonte: Sondagem da Construção FGV IBRE.
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é a pressão pela devolução de cerca

Em defesa do FGTS
Líder no segmento de imóveis de baixa renda, que representa 95% dos negócios da companhia, a MRV Engenharia atravessou o período de recessão
de forma conservadora, diz Rafael Menin, presidente da MRV. “Focamos em
três frentes: aumento de eficiência, com o investimento em TI, melhora de
processos e treinamento de pessoal; um movimento enorme de compra
de terrenos, aproveitando um momento no qual ninguém investiu nesse
tipo de aquisição; e desalavancagem, o que hoje nos deixa praticamente
sem dívida líquida”, afirma.
Agora, o projeto da MRV é de, tão logo o mercado se recupere, ampliar o número de entregas anuais de unidades do Minha Casa Minha Vida da atual média de 40 mil – o que lhe garante um market share de cerca de 10% – para 60
mil. É um projeto que ainda não tem data para acontecer, mas nos preparamos
para isso”, diz. Para que esse plano comece a ganhar forma, o executivo destaca
a necessidade da retomada do crescimento a longo prazo, que restabeleça
a renda da população. “A intenção de compra já dá sinais de melhora, e não
apenas nos segmentos de varejo. Em nossos canais de contato com cliente, as
consultas vêm crescendo mês a mês”, afirma. Outro ponto, que mais inquieta
Menin, é a manutenção da saúde e das regras do FGTS, que é o oxigênio de
seu negócio.“Essa é uma grande preocupação, que tem levado incorporadoras
a conversas frequentes com o Executivo”, declara, condenando novas políticas de uso do fundo para estimular o consumo. “O governo não pode
cair na tentação de curto prazo de usar o FGTS, por exemplo, para financiar linha branca. Toda vez que se incentiva o
consumo em detrimento do investimento, dá errado”, afirma, invocando o espírito gerador do fundo, há 50 anos, de
financiar saneamento e habitação econômica.
Menin também defende que os projetos do MCMV faixas 2 e 3 – as que contam com menos subsídio e são foco
da MRV – devem ser privilegiadas não só por sua função
social, como por seu papel fiscal.“Em um empreendimento típico MRV, o subsídio médio é de apenas 7% do
valor da unidade. Desse subsídio, 90% vêm do FGTS
e 10% do Orçamento da União. Mas o imposto gerado por esse apartamento é de 4% o valor da unidade”, explica. “Ou seja, fiscalmente falando,
o MCMV faixas 2 e 3 é positivo, e tantas
quanto mais unidades forem contratadas, mais o governo vai arrecadar. Sem
contar fatores como o peso da construção na geração de emprego e
a formação de PIB.”

de R$ 27 bilhões ao Tesouro, devido a aporte feito por emissão de
instrumentos híbridos de capital e
dívida. “É preciso equacionar essa
questão. Não podemos continuar
a ter dinheiro, ter clientes, e não
conseguir financiar”, diz Martins.
De acordo à CBIC, no terceiro trimestre deste ano as vendas e
lançamentos de imóveis cresceram,
respectivamente, 8,5% e 4,1% em
relação ao mesmo período de 2016,
demonstrando que, aos primeiros
sinais de melhora da economia, a
busca se reaquece. No acumulado
de janeiro a setembro, a queda ainda é de 8,6% nos lançamentos e de
1,5% nas vendas. Ambos os resultados sinalizam que a reposição de
estoque não acompanha o ritmo
das vendas. Ana Maria, da FGV
IBRE, alerta para a importância de
se observar principalmente a evolução do Minha Casa Minha Vida
(MCMV), que hoje responde por
quase 80% do mercado de incorporação imobiliária. “O MCMV
está chegando a um momento de
conclusão de obras sem novos
projetos saindo no mesmo ritmo.
Além disso, é preciso destacar a
perda de participação da faixa 1
(que pode receber subsídios de até
90% do governo) no total dos lançamentos nos últimos anos”, diz.
Ela também destaca o fôlego que
o FGTS poderá aportar a esse mercado, já que desde o ano passado
é ele quem lidera a maior parcela
do funding imobiliário, com R$ 68
bilhões, contra R$ 46 bi da caderneta de poupança, que registrou
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queda de quase 40% em relação a

A avaliação inicial de atores

o instrumento ainda demandará

2015, e este ano, no acumulado até

desse mercado é de que, para ser

tempo para se consolidar como

outubro, ainda era 25% do que a

competitivo, esse título prescindi-

alternativa efetiva de financiamen-

do FGTS. “A poupança passou por

rá de um cenário de taxa de juros

to habitacional. Se bem-sucedida,

um período ruim, com mais saque

baixa, que limitaria a concorrência

entretanto, a LIG poderá dar novo

do que captação, o que comprome-

da poupança. “A LIG só avançará

ânimo a esse mercado, em que, res-

teu sua participação no crédito”,

em um contexto de taxas de juros

tabelecida a economia e a renda,

diz a pesquisadora, lembrando que

mais comedidas. Hoje cumprimos

não faltará demanda. Atualmente,

o auge da participação da poupan-

esse quesito, mas qual a sustenta-

estima-se a correlação de crédito

ça no crédito imobiliário se deu

bilidade dessa disciplina?”, ques-

imobiliário e PIB em 9,8%, para

em 2014, quando somou R$ 112

tiona Ana Maria, ressaltando que

um potencial de 20%.

bilhões em financiamento. O orçamento divulgado pelo Conselho

Financiamento imobiliário

Curador do FGTS para os próximos anos – R$ 69,47 bilhões para

Poupança

habitação e saneamento em 2018 e

FGTS

Valor nominal
(R$ milhões)

Unidades
(mil)

Valor nominal
(R$ milhões)

Unidades
(mil)

2007

15.256

10.275

6.729

319

2008

30.032

299

10.275

264

2009

421

302

15.256

320

concentrada na nova Letra Imobi-

2010

56.197

421

25.178

436

liária Garantida (LIG), criada por

2011

79.916

492

33.093

453

2012

82.760

453

35.319

469

mentada em agosto deste ano pelo

2013

109.177

529

40.299

467

Conselho Monetário Nacional. A

2014

112.854

538

42.588

454

cária semelhante a instrumentos

2015

75.578

341

52.917

556

de financiamento de longo prazo

2016

46.610

199

68.406

603

2017*

36.318

147

48.072

410

R$ 68 bilhões em 2019 – está abaixo do definido para este ano, de
R$ 71,7 bilhões, o que já sinaliza a
necessidade de se dinamizar outras
fontes de recurso.
A expectativa, nessa área, está

medida provisória em 2014, convertida em lei em 2015 e regula-

LIG é um título de captação ban-

usados no mercado internacional,
cuja principal diferença em relação à Letra de Crédito Imobiliário

*Janeiro a outubro. Fonte: Abecip/Caixa.

(LCI) é a dupla garantia da instituição emissora, oferecendo ao investidor acesso a uma carteira de
ativos em caso de intervenção, liquidação ou falência. De acordo a
estudo da CBIC divulgado no primeiro semestre, esse instrumento
tem potencial de ampliar o crédito
imobiliário em R$ 357 bilhões.
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Martins, da CBIC, ainda ressal-

Buscam-se parceiros
A falta de fôlego financeiro próprio é um dos fatores que, no Brasil, limitam a
concorrência entre construtoras por obras de maior porte. “O custo do capital
no mercado financeiro, se comparado à margem obtida nas obras, em geral
torna essa alternativa impraticável”, afirma Ricardo Velloso, sócio da construtora paulista Augusto Velloso. “Restringidos ao nosso capital de giro, precisamos
faturar. E com receita estagnada, devido às condições de mercado dos últimos
anos, não dá para projetar expansão.”
A Augusto Velloso foi fundada há 88 anos, e ampliou sua atuação atendendo ao aumento da demanda na área de saneamento, na qual se especializou a
partir de obras contratadas pela companhia Sabesp desde a década de 1970.
Hoje, o saneamento representa 80% do faturamento da empresa. “Também
participamos do Minha Casa Minha Vida, ainda temos um projeto a ser lançado na Grande São Paulo, da faixa 2, mas avaliamos que ainda não é o momento adequado de reativá-lo”, diz Ricardo. O empresário afirma que a construtora
conseguiu manter um faturamento estável nos últimos anos. “Não crescemos,
mas também não retrocedemos. Este ano devemos superar um pouco o faturamento do ano passado, o que para o mercado de obras públicas é um avanço.” E considera que as implicações do envolvimento de grandes construtoras
na Operação Lava Jato não abriram uma janela de oportunidade para as companhias menores, conforme se esperava. “Nas licitações que temos entrado,
todas as grandes continuam participando, e de forma agressiva”, afirma. Agora
a estratégia da empresa, diz Ricardo, é aproveitar a mudança na formação das
concessionárias.“No passado, concessões eram coisa de empreiteiras e fundos
públicos, mas hoje há fundos privados e outros agentes entrando para concorrer”, conta.“A alternativa que estamos buscando é nos aproximar desses atores,
oferecendo para ser o braço técnico das operações.”

ta a necessidade de regulamentação
das rescisões de vendas, ou distratos, com a definição de valores a
serem retidos nessas ocorrências.
De acordo à Associação Brasileira
das Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc), o índice de cancelamento em operações de compra e venda
de imóveis, que no início de 2014
não alcançava os 20%, chegou a
43,4% em 2016, somando R$ 1,1
bilhão em negócios desfeitos. “Estipular regras claras para esses casos é um fator-chave para se incentivar o financiamento, bem como
para a retomada da atividade das
incorporadoras”, diz.

Avancemos?
No campo das grandes obras de
infraestrutura, tampouco se esperam frutos robustos para o ano que
vem. “Mesmo fechando o ano com
leilões bem-sucedidos, até que estes
resultem em investimentos que impactem a economia, já estaremos
em 2019”, diz Ana Maria Castelo,
lembrando que a restrição fiscal, a
reorganização das empresas envolvidas na Lava Jato e o próprio nível
da atividade econômica apontam a
um movimento mais lento. “Quanto
aos leilões realizados este ano, que
englobam investimentos em torno
de R$ 33 bilhões, na melhor das
hipóteses essas obras começariam
a acontecer na segunda metade de
2018”, diz Evaristo Augusto Camelo, presidente do Sindicato Nacional

Foto: www.augustovelloso.com.br
Adutora de Abastecimento de Água da Sabesp em São José dos Campos - SP
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Levantamento divulgado pelo

Mas o fato é que hoje essa consoli-

Adjunta de Ciclos Econômicos do

BNDES em outubro reforça esse

dação mostra queda em relação ao

IBRE, responsável pela Sondagem

diagnóstico, projetando um inves-

nosso passado recente, que já era

da Construção, cita uma análise

timento anual médio em obras de

ruim em termos de infraestrutura”,

realizada pela equipe da Sondagem

infraestrutura no período de 2017-

diz Ana Maria.

separando as empresas responden-

2020 menor do que o realizado em

“Acho que, se conseguirmos um

tes da pesquisa entre envolvidas em

2016 (R$ 104,6 bilhões, contra

resultado positivo em 2018, ele virá

obras públicas (MCMV e PAC) e

R$ 124,8 bi no ano passado). No

das obras privadas, de edificações

as sem vinculação com esse tipo de

mesmo período, estima-se que a in-

comerciais e industriais em setores

empreendimento. “Empresas parti-

dústria registre aumento de investi-

que atualmente demonstram mais

cipantes nesses programas federais

mento, focado, segundo o relatório

dinamismo, como a agricultura e

em geral são mais confiantes do que

do banco, em manutenção da ca-

a saúde, além de algo em infraes-

as que trabalham com o setor pri-

pacidade instalada e conclusão de

trutura”, diz Zaidan, do Sindus-

vado, pois esses tipos de edificação

projetos em andamento. “É claro

con-SP. A mesma direção parece

costumam contar com acesso mais

que esse estudo pode ser revisado

ser apontada pelos índices de con-

fácil ao crédito”, diz. Em outubro,

à medida que empresas e investido-

fiança do setor. Itaiguara Bezerra,

enquanto o índice de confiança re-

res se sintam mais seguros em agir.

coordenador da Superintendência

gistrava 66,2 pontos, as empresas

Minha Casa Minha Vida
Faixas com maior nível de subsídio perdem participação – unidades contratadas
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Total

665.051

508.199

798.749

940.648

502.584

402.145

399.253

189.473

Faixa 1

275.075

104.311

389.073

557.961

175.260

16.890

36.858

2.409

12.077

23.849

Faixa 1,5**
Faixa 2

277.171

325.953

311.965

288.708

289.715

344.729

282.083

134.131

Faixa 3

102.805

77.935

97.711

93.799

37.609

40.526

68.235

29.084

*Até junho/17. **Início em 2016. Fonte: CEF, elaborado por MRV.

MCMV no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro.

Foto: Beth Santos/Secretaria Geral da PR
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que operam obras do Minha Casa
Minha Vida tinham média de con-

Entre o dado e o esperado

fiança de 71 pontos, e as desvincu-

A mais recente edição da Sondagem da Construção da FGV IBRE, de novembro, indica a sexta alta consecutiva do Índice de Confiança do setor, para 79,1
pontos. Com isso, o índice vai gradualmente se afastando de seu pior período, registrado entre o final de 2015 e início de 2016, quando ficou abaixo dos
70 pontos, mas ainda está distante do otimismo do final de 2011, quando o
índice ultrapassou os 105 pontos.
Uma das características mais positivas observadas na Sondagem de
novembro é a composição desse avanço, que se deveu exclusivamente
à melhora da percepção da situação atual nas 691 empresas contatadas,
com uma alta de 3 pontos, maior variação desde maio de 2014. Desde o
final de 2015, o Índice da Situação Atual tem perdido fôlego, e se descolou do Índice de Expectativa, calculado na Sondagem a partir da média
aritmética da demanda prevista para os três meses seguintes e a tendência dos negócios para os seis meses seguintes. Ou seja, nos últimos anos,
foi a convicção de dias melhores à frente que evitou um resultado ainda
pior da confiança. Reduzir essa boca de jacaré refletirá uma recuperação
mais consistente do setor.
De acordo à Sondagem do IBRE, essa melhor percepção da situação atual
se concentrou no segmento de Edificações, o que pode ser reflexo, comenta
Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção da FGV IBRE, da
avaliação de retomada de obras de infraestrutura a partir dos leilões promovidos ao longo de 2017.

ladas do governo marcavam 64,5,
abaixo do índice geral. Na sondagem de novembro, entretanto, essa
liderança do MCMV arrefeceu,
com o índice se igualando ao grupo
sem vínculos com obras governamentais, que por sua vez superou
tanto a confiança dos empresários
envolvidos com o PAC quanto o índice geral.

Mais eficiência
Quanto ao programa do governo
Agora é Avançar, lançado em novembro com verba de R$ 130 bilhões e uma lista de 7.439 obras – a
maioria de um estoque já contratado e iniciado –, a avaliação dos especialistas é positiva, com ressalvas.
“A iniciativa de focar em obras não
concluídas favorece a não interrup-

Descolamento dos índices da Situação Atual e
de Expectativas
(dados dessazonalizados)

ção de projetos, estimula alguma
atividade”, diz Camelo. “Mas não
é suficiente para criar perspectiva
de novas obras”, afirma. “Além

120

disso, a ordem de grandeza ainda
está aquém da que já se observou

110

no PAC, e ainda mais distante dos

100

R$ 300 bilhões ao ano que seriam
necessários para modernizar a in-

90

fraestrutura brasileira.”

80

20,2 pontos

No caso das grandes obras de
infraestrutura, Martins, da CBIC,

70

também reforça a importância do
60
jul/10 mar/11 nov/11 jul/12 mar/13 nov/13 jul/14 mar/15 nov/15 jul/16 mar/17 nov/17

ISA-CST
Fonte: FGV IBRE.

IE-CST

desenho do mercado de crédito.
“Frente à fragilidade de algumas
empresas nacionais sob o aspecto
financeiro, veremos a chegada de
players internacionais, novos ar-

4 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 017

CONJUNTURA CONSTRUÇÃO

Perspectivas de investimento rastreadas pelo BNDES

ranjos de concessões, e as obras
acontecerão. Mas o mais impor-

Indústria

Infraestrutura

tante, neste momento, é mudar a

2012

220,5

161,8

matemática do financiamento, que

2013

240,8

161,2

Realizado 2014

204,1

156,1

ce, pois se pegarmos tudo o que

2015

168,1

150,2

tem que ser feito no Brasil e so-

2016

118,5

124,8

toras para dar como garantia, não

120,6

104,6

Projetado média anual 2017-2020

Orçamento até 2018

R$ 130 bilhões

Total obras priorizadas

7.439

meia dúzia de empresas, abrindo o
crédito a várias que possam levar
projetos adiante.”
Por último, mas não menos importante, os especialistas reforçam

150 mil unidades (faixa de renda 1, até R$ 1,8 mil)

a já conhecida lista de elementos

650 mil unidades (faixa de renda 2, até R$ 4 mil)

que comprometem a eficiência na
alocação de recursos públicos em

511 km de duplicações

infraestrutura, bem como o suces-

52 mil km de manutenção e recuperação

Portos
Ferrovias

so de concessões ao setor privado.
“É preciso aprovar a reforma da

970 km novos trechos

Aeroportos

fecha a conta. E, de outro, fazer

donando a limitação de financiar

Alguns números do programa

Saneamento

marmos o patrimônio das constru-

tal e entenda o mundo real, aban-

Agora é Avançar

Rodovias

aprender a lidar com project finan-

com que o BNDES saia do pedes-

Fonte: BNDES.

Minha Casa Minha Vida

está errada”, afirma. “De um lado,

Previdência, para abrir um espaço

mil km de adutoras e canais

de flexibilização do gasto público,

43 empreendimentos em 36 aeroportos, entre
recuperação de pistas, compra de equipamentos,
ampliação de estruturas
11 intervenções, entre construção e reforço
de berços e cais, aumento e manutenção de
profundidade de navegação

perseverar em reformas micro que

Construção de 898 km

tinuar a trabalhar na proteção cam-

garantam a segurança jurídica dos
projetos de infraestrutura, aprovar
a nova lei de licitações, a nova lei
de licenciamento ambiental, e conbial ao investidor”, enumera Came-

Fonte: Ministério do Planejamento.

lo, do Sinicon. “O paradoxo é que
existe muito dinheiro no mundo
ávido por financiar, mas nos falta
competência em oferecer o marco
regulatório adequado. A demanda
reprimida brasileira está no radar
de todo mundo, e isso só ressalta

Ampliação do VLT, na cidade do Rio de Janeiro, faz parte do programa.

nossa incapacidade em promover
essa ponte”, conclui Zaidan.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
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Monstro domado?
Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro
Tornou-se lugar-comum na literatura econômica brasileira
comparar a inflação com a Hidra de Lerna, o mitológico
monstro ultravenenoso da Grécia Antiga, com corpo de
dragão e três cabeças de serpente que se regeneravam em
dobro quando cortadas, finalmente derrotada por Hércules graças à técnica de cauterizar imediatamente o ponto de
junção de cada cabeça cortada. A comparação tem a força
de enfatizar o quanto a alta dos preços é perigosa e difícil de derrotar, embora, neste caso, a derrota definitiva do
monstro, se fosse possível, significasse preços parados, em
um impossível equilíbrio perfeito de oscilações sazonais,
ou em queda, sintomas tão ruins quanto a espiral de alta
em uma economia de mercado.
Talvez fosse melhor a comparação com uma lagartixa
que, deliberadamente, fraciona sua cauda como estratégia
para distrair a atenção do predador enquanto foge e depois
recompõe o apêndice e assim sucessivamente. Mas como
a lagartixa é inofensiva e o recurso tem limite, voltemos
ao trabalho de Hércules porque o brasileiro que foi jovem
ou adulto entre o final da década de 1970 e meados da
de 1990 sabe muito bem a força do veneno inflacionário e da resistência do monstro. Que o digam os seis
planos heterodoxos que tentaram derrotá-la – Cruzado 1 e
2, Bresser, Verão e Collor 1 e 2.
A inflação oficial brasileira, medida pelo IPCA do IBGE,
fechou os 12 meses encerrados em outubro em comportados
2,70% e, segundo estimativa da área de Índices de Preços da
FGV IBRE deverá terminar 2017 em 3,1%, provavelmente
abaixo dos 3,14% de 2006, o que significaria a menor variação anual desde a taxa de 1,65% registrada em 1998, a
menor da história de quase 24 anos do Plano Real (1994),
responsável por, finalmente, derrotar o monstro. Só que, diferentemente de Hércules, o Plano Real não sepultou a cabeça imortal da besta sob uma pesada rocha e ela volta e meia
ameaça contra-atacar.

4 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 017

CONJUNTURA INFLAÇÃO

Espera-se para 2018 uma aceleração moderada dos preços, para algo
em torno de 4,1%, comandada por
alimentos e energia elétrica, em um
ambiente de retomada, ainda que
modesta, do crescimento econômico e de hidrologia desfavorável às
usinas hidrelétricas do país. Mas
ninguém arrisca um palpite sobre o
que pode resultar de um ano eleitoral carregado de imprevisibilidade
e descrença por parte do eleitorado
(veja texto nesta edição). Um cenário que, como outros da mesma ou
de outra natureza, pode revigorar o
eterno inimigo.
Foi assim em 1999, quando um
ataque especulativo no final do
ano anterior derrubou a política
de bandas cambiais que sustentava
os preços, e, junto com ela, o comando do Banco Central (BC). A
transição para o câmbio flutuante fez o valor do real despencar e,
mesmo com doses cavalares de juros – a Selic passou de já estratosféricos 25% em 18 de janeiro para
inacreditáveis 45% em 4 de março
daquele ano –, o IPCA passou de
1,65% em 1998 para 8,94%.

Fera controlada
Dominada a fera, ao custo de crescimento de apenas 0,3% do produto interno bruto (PIB) e de queda de
0,54% do PIB per capita, o país vinha, ainda com dificuldade, tentando ajustar-se aos novos tempos de
meta de inflação e câmbio flutuante
com ajuste fiscal, o tripé da dupla
Pedro Malan (ministro da Fazenda)
e Armínio Fraga (BC), quando a
ameaça de ruptura do “status quo”
de centro direita no poder, com o
favoritismo da esquerda na pessoa

A inflação no médio
prazo ainda nos preocupa.
Conquistar uma inflação
baixa em cenário de
crescimento do PIB é
o nosso desafio
Silvia Matos – FGV IBRE

do petista Luiz Inácio Lula da Silva
na eleição presidencial de 2002 funcionou como o combustível inesperado para a ameaça inflacionária:
o IPCA saltou de 7,67% em 2001
para 12,53% em 2002.
A ressaltar que os preços ao consumidor não refletiram totalmente
o nervosismo do mercado, o Índice Geral de Preços-Disponibilidade
Interna (IGP-DI), calculado pela

FGV IBRE, composto em 60% por
preços no atacado, bateu 26,41%
naquele ano, caindo para 7,67% no
ano seguinte.
Lula venceu, mas os temores de
uma guinada econômica de 180
graus não se confirmaram. Apoiado em compromisso assumido no
documento “Carta aos Brasileiros”,
divulgado em junho de 2002, Lula
colocou em prática uma tentativa de
conciliar avanços sociais com austeridade macroeconômica, preservando os pilares da política anterior. No
terreno inflacionário o resultado foi
um declínio anual contínuo até 2006
até agora recorde pós século 20 de
3,14% para o IPCA.
Seguiram-se anos de oscilações
entre as casas dos 5% e dos 6% –
próximo ao teto da meta que foi
mantida em 4,50% com tolerância
de dois pontos percentuais para
cima ou para baixo. As chamadas
medidas anticíclicas, tomadas a
partir de setembro de 2008 para
estimular o crescimento econômico
contra a onda recessiva trazida pelo
estouro da bolha imobiliária dos

Alimentação e bens de consumo vão
aumentar mais em 2018
Variação dos grupos de preços que
compõem o IPCA (2016 e projeções
para 2017 e 2018)

2016

2017

2018

Preços administrados

5,5

7,9

5,5

Serviços

6,47

4,5

4,5

Alimentação no domicílio

9,36

-4,5

3

Demais bens de consumo

4,75

1,7

2,5

IPCA

6,3

3,1

4,1

Fonte: FGV IBRE.
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Estados Unidos, foram reforçadas
no primeiro governo da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT como
Lula (2011-2014). Os incentivos ao
crescimento tiveram impacto sobre
a política de superávits fiscais e,
informalmente, a tolerância com a
inflação cresceu.
Em 2014, ano em que a presidente foi reeleita, ficou evidente
mês a mês que não haveria superávit primário e o IPCA de 12 meses
estourou o teto da meta em agosto, alcançando 6,51% e 6,75% em
setembro. Com o anúncio de uma
equipe econômica fiscalista após a
eleição de outubro os preços convergiram pouco a pouco para a meta,
fechando o ano em 6,41%. Àquela
altura o clima de desconfiança já
estava instalado e potencializado
pelos primeiros efeitos da Operação
Lava Jato da Justiça e da Polícia Federal. O PIB cresceu apenas 0,5% e

916,46

Espera-se para 2018 uma
aceleração moderada dos
preços - algo em torno
de 4,1% - comandada
por alimentos e energia
elétrica em um ambiente
de retomada

2015 entrou em ritmo de forte aceleração inflacionária com o IPCA
de janeiro batendo 1,24% (contra
0,55% em janeiro de 2014).
Com a conjuntura político-judicial impactando fortemente a eco-

22,4

(hiperinflação)

nomia, 2015 fechou com inflação
de 10,67%, a maior desde a crise política de 2002, e recessão de
3,8%, a maior desde 1990 (4,3%).
A recessão respondeu especialmente
ao aperto dos juros, com a Selic passando de 7,25% em junho de 2013
para 14,25% em julho de 2015,
mas a inflação não rezou na mesma
cartilha como seria de se esperar.
Finalmente, em fevereiro de 2016,
a fúria da Hidra arrefeceu e começou a ceder. A maior taxa de juros
do mundo foi mantida no mesmo
patamar até agosto e antes disso, em
maio, Dilma foi afastada pela Câmara de Deputados, sob acusação de reter ilegalmente recursos que deveriam
ser repassados a bancos públicos, as
famosas “pedaladas fiscais”, tendo
sido seu impeachment confirmado
pelo Senado no dia 31 de agosto.
O vice-presidente Michel Temer
(PMDB) assumiu definitivamente

PIB e inflação
Após transição para o Plano Real, picos inflacionários coincidem
com estresse político (%)

12,5
9,6

5,8

9,3

8,9
4,4

4,2

7,7

3,4
2,2

5,2

6,0
0,3

1994
Itamar
Franco

1995

1996

1997

Fernando Henrique Cardoso
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Luiz Inácio Lula da Silva
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o cargo que já ocupava provisoriamente desde maio e ratificou sua
equipe econômica ortodoxa, com
Henrique Meirelles na Fazenda e
Ilan Goldfajn no BC, prometendo
reformas que debelassem estruturalmente o desajuste fiscal e cortes
de gastos que segurassem a escalada
do déficit de curto prazo. A inflação seguiu em queda, fechando o
ano em 6,29%, mas a recessão não
cedeu. Bateu 3,6% em 2016. A Selic
começou a cair em outubro, fechando o ano em 13,75%.
A inflação despencou, ajudada pelos efeitos benéficos de uma
safra recorde de 241,6 milhões de
toneladas sobre os preços dos alimentos. Os juros desceram ladeira
abaixo, para 7,50% em outubro.
A recessão acabou, mas a reação
da economia tem sido muito lenta,
com expectativa de crescimento de
0,7% para o PIB deste ano, o que
significa PIB per capita em torno
de zero ou negativo.
A crise política não acabou – o
presidente Temer foi duas vezes

A recessão respondeu
especialmente ao aperto
dos juros - a Selic passou de
7,25% em junho de 2013
para 14,25% em julho de
2015, mas a inflação não
rezou na mesma cartilha

denunciado ao Supremo Tribunal
Federal (STF) pela Procuradoria
Geral da República (PGR), sendo
salvo por sua maioria na Câmara
que precisa autorizar por 2/3 dos
votos a abertura de processo –, mas
o mundo econômico, especialmente do consumo, deu uma descolada
desse furacão. Só que os investimentos não voltaram para sustentar

a recuperação e os preços começam
a acordar lentamente, reagindo ao
consumo, à expectativa de uma safra menor em 2018 (veja texto nesta
edição) e ao preço alto da energia.
O político fica em banho-maria.

Alta moderada
O superintendente adjunto de Inflação da FGV IBRE, Salomão
Quadros, avalia que o quadro econômico aponta para uma alta moderada da inflação, permanecendo
o IPCA abaixo do teto da meta
pelo segundo ano consecutivo (a
meta segue em 4,5%, com tolerância agora de 1,5 ponto, mas para
2019 o centro da meta é 4,25% e
para 2020, 4,00%), salvo obstáculos extraeconômicos. “Vamos
discutir as questões que afetam diretamente a formação dos preços,
mas não esquecer que eles podem
ser alterados por razões de natureza política”, ponderou.
De acordo com Quadros, para
o profissional que lida no dia a dia

PIB

7,5

inflação

10,7

6,1
5,1
4,0

5,9
4,5

5,9
4,3

4,0

5,8

6,5
1,9

5,9

6,3

6,4

3,0

2,9
0,5

3,1

1,0

-0,1
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dilma Rousseff

2012

2013

2014

2015

2016

-3,8

-3,6

2017
Michel Temer
maio/16
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com a evolução dos preços, o fato
que “trouxe um certo otimismo
com a capacidade de se controlar a
inflação foi o comportamento dos
serviços”. Segundo o economista,
entre 2012 e 2015 os preços dos
serviços, turbinados por um mercado de trabalho aquecido e pela
política de aumento do salário mínimo, “pareciam irremovíveis”,
rodando entre as casas dos 8% e
9% ao ano só começando a cair
em 2016, para uma faixa abaixo
de 7% (6,47% no final). “Este ano
vamos fechar em 4,5%, é um resultado importantíssimo”, projeta,
estimando que não haverá alteração em 2018.
Ele reconhece que a recessão desempenhou “um papel importante
para a quebra da inércia” inflacionária do setor de serviços, mas refuta avaliações que projetam o retorno
do problema tão logo a economia
volte a crescer de forma significativa. Quadros entende que essa quebra da inércia foi uma etapa importante que “infelizmente” precisava
ser cumprida para que os preços dos
não transacionáveis com o exterior
deixassem de se realimentar com as
altas anteriores.
Por esta razão, o economista
considera que, apesar de os 3% do
IPCA deste ano serem mais uma
obra dos alimentos, essa quebra da
inércia dos serviços é que deve ser
mais valorizada por estar mais em
consonância com a política monetária que foi praticada por um longo período. E ele adverte para que
o país não se iluda com os louros
de 2017: “Pressões inflacionárias
ainda existem”, afirma, ressaltando que os preços dos alimentos são
muito oscilantes, sujeitos a fenôme5 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 017

Vamos discutir as questões
que afetam diretamente
a formação dos preços,
mas não esquecer que eles
podem ser alterados por
razões de natureza política
Salomão Quadros – FGV IBRE

nos circunstanciais como choque,
supersafras e quebras de safras.
No radar para 2018 está uma
dessas quebras de safra. O primeiro Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola (LSPA) para
2018, divulgado em novembro pelo
IBGE, prevê uma quebra da safra
de grãos brasileira de 8,9% em relação aos 241,6 milhões de toneladas da safra recorde de 2017. Razão pela qual a equipe chefiada por
Quadros estima que a alimentação
no domicílio, principal via por
onde transitam os preços dos produtos agrícolas ao consumidor, em
vez de contribuir para a queda da
inflação com uma baixa de 4,5%
como ocorreu em 2017, aumentará
3% em 2018, contribuindo para a
elevação geral do IPCA.
Em decorrência do esperado
retorno mais acentuado do crescimento econômico no próximo ano,
nada especial, na faixa de 2,5%, é
também de se esperar que outros
segmentos busquem aumentar suas
margens ou reduzir as pressões dos

custos sobre seus preços. Quadros
inclui o fenômeno nas suas projeções, mas avalia que ele será limitado por várias razões, seja pela
elevada capacidade ociosa das indústrias, seja pelo desemprego elevado, seja porque a proximidade
do desastre econômico dos anos
anteriores ainda estará desencorajando os consumidores a fazer
grandes compras. “Não vejo razão
para alta expressiva de preços nessa área em 2018”, pondera. A sua
estimativa é de que os bens de consumo que não alimentos aumentem
2,5% no próximo ano, contra uma
alta de 1,7% em 2017.
Em relação aos preços administrados, o superintendente adjunto
de Inflação da FGV IBRE espera
que eles continuem dando uma
contribuição expressiva para o aumento dos preços, embora menor
do que a deste ano. A projeção da
sua equipe de trabalho é de que a
alta em 2017 alcance 7,9%, contra
5,5% em 2018, em ambos os casos, sob pressão da energia elétrica.
O setor enfrenta mais um período
rigoroso em termos hidrológicos
que está refletindo-se na bandeira
vermelha estampada nas contas de
luz (veja texto nesta edição), sinal
de que as chuvas nas cabeceiras
dos reservatórios das hidrelétricas
estão significativamente abaixo da
média histórica.
Embora a nova política da Petrobras de repassar imediatamente
aos consumidores as oscilações do
mercado internacional de petróleo
e derivados venha elevando os preços dos combustíveis – a segunda
prévia do IGP-M de novembro mostrava que a gasolina subira 2,33%
em 12 meses e o diesel, 7,01% –,
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sendo esperados seus efeitos sobre
os custos de transportes, Quadros
não vê ameaça significativa por
este caminho.
Ele avalia, em linha com a interpretação da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP),
que desde a expansão do óleo e gás de
xisto nos Estados Unidos na primeira
década deste século que essa alternativa tem funcionado como um freio
às pretensões altistas da Organização
dos Países Exportadores de Petróleo
(Opep). “Cada aumento do preço do
barril viabiliza imediatamente, uma
vez que a infraestrutura está pronta,
várias novas jazidas de xisto”, ressalta, acrescentando não estar esperando nenhuma surpresa desagradável
vinda desse setor, bem como do mercado internacional como um todo.
“Pode acontecer é algum aumento de
taxas de juros, sem grandes dimensões”, pondera.

Pressão dos administrados
O economista Carlos Thadeu Freitas
Filho, da equipe do Boletim Macro da
FGV IBRE, acrescenta novos elementos à análise para conclusão parecida

como está previsto, impedirá que a
inflação sofra aceleração significativa no próximo ano, salvo em caso
de algum fator excepcional. O crescimento maior do PIB irá se materializar, do ponto de vista inflacionário, em alguma aceleração dos bens
de consumo, exceto alimentos, mas
concentrada naqueles segmentos que
estão sofrendo algum tipo de estrangulamento, seja em decorrência de
estoques baixos, caso do setor de
vestuário, seja devido a pressões de
custos, caso da indústria automobilística que estaria enfrentando uma
alta de mais de 50% do preço do aço
ao longo de 2017.
Mas Freitas volta a enfatizar que,
mesmo em relação aos exemplos apresentados, o espaço para recomposição
de preços “é muito tênue”, prevalecendo, uma vez mais, o problema do
hiato do produto. As pressões mais
expressivas então viriam mesmo dos
preços administrados, tendo à frente
energia elétrica e combustíveis, e do
fim da deflação dos alimentos.
Na área de energia o economista
leva em conta a readequação das tarifas para remunerar adequadamente
as geradoras, mas não está contando

O crescimento maior do
PIB irá se materializar,
do ponto de vista
inflacionário, em alguma
aceleração dos bens
de consumo
Carlos Thadeu – FGV IBRE

com a de Quadros: “A linha é que a
inflação vai retornar um pouco em
2018, mas o aumento será muito tênue”, afirma. A convicção de Freitas
tem como base o fato de que o “hiato
do produto”, que é a diferença entre
o que o PIB está crescendo e o que ele
pode crescer sem pressões inflacionárias significativas ainda é grande.
Essa característica, segundo a
análise de Freitas, vai permitir que,
mesmo havendo algum crescimento
da atividade econômica em 2018,

Reservatórios de hidrelétricas em situação crítica

70,89
61,18

Nível dos reservatórios por região (%)

33,47
21,04

18,49
9,77

Sudeste/Centro-Oeste

Nordeste
Novembro 2016

17,17

5,29
Norte

Sul

Novembro 2017*

*Dado do dia 28/11/2017. Fonte: ONS.
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com alguma possível alta em decorrência do fim do sistema de cotas que
obriga as geradoras da Eletrobras
(14 no total) a ratear, basicamente,
a preço de custo entre as distribuidoras a energia que produzem. Freitas
admite que se essas usinas passarem
a cobrar preços de mercado, como
faziam até 2013, pode haver necessidade de mais recomposição dos preços da energia.
A economista Maria Andréia Lameiras, técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
vê um quadro mais para o lado
benigno da inflação em 2018. Ela
concorda que haverá aumento em
relação a 2017, vindo dos alimentos
e da energia especialmente, mas não
enxerga um quadro de disparada,
salvo pressões excepcionais externas ou internas. O Ipea espera, por
enquanto, uma inflação em torno
de 4,2% no próximo ano.
Entre os três maiores fatores de
risco que ela considera consensuais,
política interna, cenário externo e
clima, Andréia vê o clima como o
mais difícil porque ele vai impactar
diretamente dois pontos sensíveis
para inflação: a oferta de alimentos
e a armazenagem de energia nos reservatórios das principais hidrelétricas do país.
Com as transformações climáticas que vêm ocorrendo em todo o
mundo, a economista pondera que
tem ficado cada vez mais difícil trabalhar com essa variável que pode
variar de padrão dentro de um mesmo ciclo. De concreto, do ponto
de vista dos alimentos, o clima foi
desfavorável na época do primeiro
plantio da safra de 2018, retardando
o trabalho dos agricultores. Como
os alimentos representam 25% do
5 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 017

O consumo de energia
vem apresentando
aumento expressivo em
um cenário de baixo
crescimento econômico,
gerando mais pressão
sobre as tarifas

IPCA, segundo o economista Pedro
da Costa, da Coordenação de Índices de Preços do IBGE, é natural
que eles preocupem.
“A inflação no médio prazo ainda
nos preocupa. Conquistar uma inflação baixa em cenário de crescimento
do PIB é o nosso desafio.” A frase
resume o que está passando pela
cabeça da economista Silvia Matos,
coordenadora do Boletim Macro da
FGV IBRE neste momento em que
o Brasil está deixando para trás a
maior recessão da sua história e buscando soluções para viabilizar que a
fase de crescimento apenas ensaiada
possa ganhar consistência.
Silvia considera que desse ponto
de vista “o cenário já foi mais benigno” e enxerga “um espaço muito estreito” para a convivência com
situações adversas inesperadas do
ponto de vista inflacionário, como
um quadro de estresse eleitoral, por
exemplo. Ela entende também que
no princípio do ano será possível
que se tenha um quadro mais claro
em relação ao que vai acontecer nas

duas vertentes econômicas mais importantes neste momento do ponto
de vista do comportamento dos preços, os alimentos (comportamento
da safra) e a energia elétrica (comportamento das chuvas).
Ela lembra que o consumo de
energia vem apresentando aumento
expressivo em um cenário de baixo
crescimento econômico – segundo
dados do Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS), houve aumento de 3% da carga do Sistema
Integrado Nacional (SIN) em outubro em relação a outubro de 2016
e de 1,1% nos 12 meses encerrados
em outubro na comparação com o
mesmo período anterior) –, gerando
mais pressão sobre as tarifas. Outra
rota perigosa para os preços, segundo a avaliação de Silvia, é a situação
de penúria dos estados e municípios,
o que tem feito com que muitos deles
venham apelando para aumento da
carga tributária como forma de enfrentar seus abismos fiscais.
Em resumo, a coordenadora do
Boletim Macro avalia que em 2018
a inflação, basicamente controlada
do ponto de vista conjuntural, “volta a ser um problema estrutural brasileiro”, fazendo de 2018 um ano
desafiador, no qual o país precisa
entregar uma inflação bem-comportada mesmo diante dos seus problemas fiscais e crônico problema de
oferta na área de preços regulados.
Ela avalia que o BC vai encerrar o
ciclo de queda da Selic em 7% ao
ano (estava em 7,50% no final de
novembro) e, segundo mostram os
modelos da FGV IBRE, fazer algum
movimento para cima antes do final
de 2018. Quer dizer: Hidra de Lerna
está momentaneamente sob controle, mas longe de estar morta! 
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Eleição, o fio de navalha
Para o sociólogo e cientista político Celso Barros, “a recuperação
econômica veio mais lenta do que
o esperado e isso torna muito difícil
a vitória de um candidato reformista” na eleição presidencial de outubro do próximo ano. Barros, um
dos analistas mais requisitados do
momento, vê, por enquanto, poucas possibilidades de um estresse
semelhante ao de 2002 que possa
rebater fortemente no câmbio e no
risco país, fazendo a inflação disparar, mas deixa claro que a eleição é
o fio da navalha. “Parece claro que
o que pode dar errado no momento
é a política”, adverte.
De acordo com o analista, o que
gera apoio a um candidato situacio-

nista, ainda mais representando um
governo fraco do ponto de vista da
popularidade, é “dinheiro no bolso
do eleitor”. “Para que o candidato
de um governo com 3% de popularidade tenha alguma chance, a economia teria que melhorar muito”,
avaliou. Barros vê rejeição eleitoral
alta entre as forças que dão sustentação ao governo, especialmente
PMDB e PSDB, com possibilidade
de racha não só entre eles, fato já
configurado, mas internamente,
pelo menos no PSDB.
O cientista político disse que a
possível candidatura do ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles,
pelo lado governista é “por enquanto, incipiente” e lembra que Mei-

relles, apesar de responsável pela
condução da política econômica,
tem procurado manter um certo
distanciamento em relação ao próprio governo, sinalizando que pode
estar querendo descolar o papel de
governista na economia do papel de
governista na política.
Diante de tal quadro, e do caráter impopular das reformas, o
analista conclui não ser motivo de
estranheza o fato de os três possíveis candidatos mais populares nas
pesquisas serem de oposição, Lula
(PT), Marina Silva (Rede) e Jair
Bolsonaro (PSC). Os dois primeiros do espectro da esquerda, ela de
uma esquerda moderada, e o terceiro com uma perspectiva à direita das forças no poder. Barros não
descarta também a possibilidade
de Lula vir a moderar seu discurso
caso se abra perspectiva de vitória,
como fez em 2002 com a “Carta
aos Brasileiros”.
Com o campo reformista fraco e
um leque de pré-candidaturas muito
amplo, Barros vê o quadro complexo, com estresse pouco provável –
“os que se assustam e saem [do país]
talvez já tenham saído” –, mas não
totalmente descartável e com uma
certeza: só uma melhora substancial
na economia trará algum alento ao
campo reformista.
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Menos grãos
Em análise feita a pedido de Conjuntura Econômica, o coordenador
Científico do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada
(Cepea/Esalq/USOP), Geraldo Sant’
Ana de Camargo Barros, disse que é
esperada uma redução de 5% na safra de grãos e que “para milho e feijão da primeira safra são projetadas
reduções mais importantes, podendo
ocorrer desajustes sazonais enquanto as demais safras do mesmo ano
não se disponibilizem”.
No caso do milho, dado o risco
de um desajuste gerar reflexos sobre os produtos de origem animal,
o coordenador do Cepea disse que
a expectativa no setor é de que a
disponibilidade de estoques de passagem possa ajudar na superação
dos desajustes. Segundo Barros,
apesar de uma perspectiva de queda moderada em relação à safra anterior, a avaliação sobre a safra de
2017/2018 é de que ela representa
uma “volta à normalidade”, considerando que a safra 2015/2016 foi
marcada por uma “forte quebra na
produção” e que a de 2016/2017 se
caracterizou por um grande aumento do volume produzido.
Como na safra de 2015/2016 a
quebra na produção “foi mais do que
compensada pelo aumento de preços” e na safra seguinte o aumento do
volume compensou a “grande queda
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de preços havida”, Barros conclui
que “o produtor agropecuário chega à safra 2017/2018 razoavelmente
capitalizado”. Ainda assim, segundo
ele, especificamente na pecuária bovina “preocupam os efeitos sobre a
produção de algum desinvestimento
de parte dos pecuaristas desestimulados diante da crise havida no corrente
ano [Operação Carne Fraca e JBS]”.
Do ponto de vista da demanda
interna, o coordenador do Cepea
vê um cenário de “crescimento algo
mais rápido” do emprego e renda,
gerando aumento do consumo. Isso
daria sustentação a um crescimento
“mais expressivo, mas ainda moderado” da agroindústria e de seus
produtos, criando espaço para uma
recuperação de margens.
No campo internacional, Barros vê continuidade no crescimento
mundial, em ritmo “moderado, mas
firme”, mas mostra preocupação
com os efeitos que a distribuição
das exportações de grãos ao longo
do ano possa causar sobre o “comportamento sazonal dos preços mais
relevantes no mercado interno”.
Essa preocupação é mais pelo lado
da oferta do Brasil e de seus concorrentes, frequentemente afetada por
eventos climáticos, do que pelo lado
da demanda dos importadores.
Por enquanto, segundo o analista, o cenário externo aponta para

estabilidade dos preços da soja e
seus derivados e para “leve alta”
do milho. Por enquanto, segundo
Barros, o que se observa no cenário externo é uma expectativa de
preços relativamente estáveis para
grãos, oleaginosas, açúcar e café,
salvo eventos climáticos imprevisíveis. “Resta, portanto, observar de
perto o comportamento da taxa de
câmbio, algo relativamente difícil
de projetar para o ano eleitoral que
se avizinha”, conclui.

CONJUNTURA INFLAÇÃO

A pressão energética
O consultor João Carlos Mello, sócio da Thymos Energia, prevê para
2018 “repasses significativos de
tarifas ao consumidor, talvez maiores do que os 5,68% de 2017”.
De acordo com Mello, na energia,
como na estatística, o que acontece em um ano gera uma herança
para o ano seguinte, uma espécie de
“carry over”. E para 2018 ele prevê
repasses ao consumidor de um passivo acumulado pelas distribuidoras
de aproximadamente R$ 6 bilhões
que não foi coberto pelo sistema de
bandeiras criado para compensar
os aumentos dos custos de geração
decorrentes da falta de água nos reservatórios das hidrelétricas.
Diante desse quadro e de uma
perspectiva de chuvas abaixo da
média histórica em 2018, como já
foi em 2017, o analista estima que
provavelmente os repasses no próximo ano poderão chegar à casa
dos 7%, deixando ainda uma herança para 2019. Dado esse quadro, ele foi reticente com a decisão
da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) que, diante de
uma melhora que Mello considera efêmera no regime hidrológico
em novembro, manteve a bandeira
vermelha nas contas de consumo
de energia a partir de dezembro,
mas a reduziu do nível 2 para o

nível 1, o que significa baixar de
R$ 5 para R$ 3 por cada 100 quilowatt/hora (kWh) consumidos.
A iniciativa, de acordo com a
avaliação de Mello, pode gerar
mais “carry over” tarifário para
2018, embora a fixação das bandeiras seja apoiada em uma fórmula
que leva em conta o preço de liquidação de diferenças (PLD), parâmetro para o preço da energia
no mercado livre, mais o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Como, por sua
fórmula de cálculo, o PLD
oscila segundo o ritmo da
hidrologia e novembro foi
chuvoso, seu valor caiu de
R$ 430 para R$ 208, justificando a ação da Aneel.
Mas Mello argumenta
que os reservatórios seguem
críticos em termos de energia
(água disponível para girar turbinas) acumulada. No final de
novembro, os reservatórios de
todas as regiões estavam bem
abaixo dos níveis de novembro de 2016, sendo que no
Sudeste-Centro-Oeste, onde
estão os mais importantes
em termos de planejamento
energético, o nível estava em
18,49%, contra 33,47% em
novembro de 2016.
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Trabalho de formiga
Especialistas alertam: além da reforma da Previdência, país
precisa avançar no combate a distorções em despesas
obrigatórias menores que, somadas, reforçam a pressão fiscal
Solange Monteiro, de São Paulo
O encaminhamento da reforma da

sistência social e ao trabalho – cujos

Planejamento à época da mudança.

Previdência tornou-se chave para a

gastos vêm crescendo de forma

“Parece pouco, já que não são ga-

sustentabilidade dos gastos públi-

ineficiente, e somados geram uma

nhos constantes no tempo, mas esse

cos no longo prazo e bússola para

pressão aos cofres públicos que

montante supera o potencial de eco-

a confiança dos mercados no cur-

não pode ser desprezada, afirmam

nomia que a Previdência pode gerar

to. Na última versão da proposta,

especialistas. Algumas experiências

no primeiro ano de implementação

desidratada em 25% quanto a seu

avulsas servem como exemplo desse

da reforma”, compara Manoel Pires,

impacto fiscal em relação ao texto

quadro. Com a reforma do seguro-

pesquisador associado da FGV IBRE.

original, as estimativas de economia

desemprego feita em 2015, que am-

potencial somam R$ 480 bilhões

pliou o tempo mínimo de trabalho

em uma década. Em se tratando

para sua concessão, pode-se econo-

do sistema que representa mais da

mizar R$ 8 bilhões em 2016,

metade das despesas primárias do

de acordo a estimativas

governo, o protagonismo desse de-

do Ministério do

bate é inevitável.
Mas não pode ser único. Mais
além da Previdência, há um grupo
de programas que fazem dessas
despesas do governo federal – entre os quais
políticas de as-
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Outro exemplo: este ano, o esforço
de regularização de perícias em atraso relacionadas ao auxílio-doença,
benefício pago pelo INSS que teve
regras revisadas pelo Ministério de
Desenvolvimento

Social

(MDS),

ao qual está vinculado, resultou no
cancelamento de mais de 213,8 mil
benefícios irregulares até novembro.
A estimativa do MDS, segundo sua
assessoria, é de que com esse trabalho se possa alcançar uma economia
anualizada de R$ 3 bilhões.
O problema é que essa lista de

elas, a do trabalho e da assistência

A reforma do seguro-

social, nos quais identifica baixa

desemprego feita em 2015,

ciativas isoladas com objetivos se-

que ampliou o tempo

a população mais necessitada. A

mínimo de trabalho

BM nesse âmbito – que, em linhas

para sua concessão,

integração de programas de prote-

eficiência, ora por sobrepor inimelhantes, ora por não privilegiar
proposta de reforma sugerida pelo
gerais, aponta à reformulação e
ção social no campo do trabalho,

representou ganhos reais

assistência e previdência –, resultaria, segundo o banco, em uma eco-

de R$ 4 bilhões em 2016

nomia de 1,3% do PIB. No total

programas abarca casos não com-

das áreas contempladas no estudo

paráveis, impossíveis de se solu-

– que também inclui Previdência,

cionar de forma agregada. Um dos

salários de servidores públicos,

poucos pontos em comum entre

estudo com claro apelo nesse sen-

créditos subsidiados e gastos tri-

eles é o fato de estarem previstos na

tido. Apesar de “Um ajuste justo

butários de apoio a empresas, en-

Constituição, o que de cara reduz a

– análise da eficiência e equidade

sino superior, saúde e educação –,

capacidade de flexibilizá-los. “Esse

do gasto público no Brasil” ter ga-

o banco identifica uma economia

é um dos problemas dos programas

nhado a mídia predominantemente

potencial total de 7% do PIB.

sociais brasileiros: serem legisla-

pela polêmica em torno da defesa

Para pesquisadores envolvidos

dos por dispositivo constitucional.

do fim do ensino superior público

nas contas do governo central,

Quando a realidade muda, é difí-

gratuito, o documento reúne pa-

nada do publicado pelo BM soa

cil adaptar as regras para ajustar o

receres em diversas áreas. Entre

novo. São temas recorrentes na

foco da política”, comenta Pires.
Sem emenda constitucional, as
tentativas de mudança, em geral,
acabam resultando em judiciali-

Mudança nas regras do seguro-desemprego combate
rotatividade e aumento do gasto

zação – como visto em programas

11,50%

como o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) e o seguro-de-

8,50%

feso –, distorcendo sua aplicação.
No mais, não há bala de prata. O

5,50%

5,40%

26,57 20,3

30,74 20,9

37,19 21,2

38,31 19,1

37,66 16,1

2012

2013

2014

2015*

2016

trabalho é como o de uma formiga:

4,80%

árduo, persistente, nem sempre visível, e dependente da coesão com
o restante da colônia – no caso, demais ministérios e órgãos envolvidos em cada política.
Em meados de novembro, o
Banco Mundial (BM) divulgou

Despesa, em R$ milhões

Número de demissões no período, em milhões

Taxa média de desemprego
*Ano da reforma. Fontes: MT, Tesouro.
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área técnica dos ministérios, ca-

2012, quando ele estava no Mi-

nalizados no Comitê de Monito-

Do grupo de políticas

nistério da Fazenda. As discussões

assistenciais que mais

dando lugar à reforma de 2015, me-

preocupam, o Benefício

de carência entre cada pedido de

de Prestação Continuada

de 12 meses de trabalho no primei-

(BPC) é um dos maiores,

no terceiro). “Era importante mu-

ramento e Avaliação de Políticas
Públicas Federais (CMAP) do Ministério do Planejamento, criado
em abril de 2016. Mesmo assim, o
documento foi recebido com festa.
“O texto joga luz às inadequações
do gasto público que temos tentado demonstrar, e vem de uma instituição neutra, que está fazendo

com gastos estimados em

um estudo iminentemente técnico”, diz Rodrigo Cota, secretário-

R$ 53,6 bilhões este ano

adjunto do Ministério do Planeja-

travadas nesse momento acabaram
nor, focada na ampliação do prazo
seguro-desemprego (para mínimo
ro pedido, 9 meses no segundo e 6
dar, pois se observou que, em um
contexto de economia aquecida,
o programa estimulava uma alta
rotatividade

laboral,

principal-

mento, destacando a necessidade

mente entre os mais jovens”, diz,

de se provocar essa discussão na

lembrando a tendência de se apro-

sociedade de forma racional e abrir

veitar o direito a FGTS, abono sa-

uma janela política para reformas

trumentos de política pública que

larial e seguro-desemprego a cada

mais ambiciosas.

atendem ao mesmo desempregado.

seis meses de carteira assinada para

Em se tratando de temas sen-

Tal qual o Banco Mundial, levanta-

forçar a demissão e somar alterna-

síveis como benefícios sociais, a

mos a possibilidade de que os dois

tivas informais que lhe permitissem

resistência a mudanças é sempre

se integrassem. Mas isso vazou de

ganhos de renda.

alta. Cota exemplifica com o caso

forma inadequada, distorcida, e

Além do impacto nas contas

do Fundo de Garantia por Tempo

gerou uma tremenda repercussão

públicas, Pires ressalta que a alta

de Serviço (FGTS). “A um tempo

negativa, que inibiu o aprofunda-

rotatividade compromete o ganho

atrás tratamos da questão da so-

mento da discussão técnica”, diz.

de produtividade do trabalho que

breposição do FGTS com o segu-

Pires, da FGV IBRE, lembra que

o acúmulo de experiência, fruto

ro-desemprego, pois são dois ins-

esse tema também foi pauta em

de um tempo mais prolongado em
uma mesma atividade, proporcionaria. Apesar de a recessão econô-

Ritmo acelerado

mica dificultar a visibilidade dos

Evolução das despesas do BPC – R$ milhões
48.990
42.538

resultados dessa política a olho
nu, é possível observar diferenças
comparando indicadores. Enquan-

38.557

to em 2014, quando o país regis-

33.943

trou o menor nível de desemprego,

29.543

de 4,5%, os gastos com segurodesemprego cresceram 18% em
relação ao ano anterior, em 2016,
quando a taxa de desemprego média chegou a 11,5% (três pontos
2012

2013

2014

*Ano da reforma. Fontes: MT, Tesouro.
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2015

2016

percentuais acima de 2015), esses
desembolsos caíram 2%.
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Bolsa Família, à frente em progressividade

Foco no BPC
Do grupo de políticas assistenciais

Incidência dos valores pagos, por quintil de renda

que mais preocupam governo e
Banco Mundial, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um dos

Quintil

Programa
Bolsa Família

BPC

Salário Família

1

57%

12%

32%

dos para 2017 – como por reunir

2

26%

19%

37%

os principais problemas observados

3

10%

26%

22%

4

4%

24%

7%

5

3%

19%

2%

maiores, não apenas pelo montante
envolvido – R$ 53,6 bilhões estima-

nos demais programas: excesso de
judicialização, ineficiência e fraude.
“Costumo dizer que se a Previdência é nosso maior problema fiscal, o

Fonte: Estimativas do Banco Mundial, com dados da Pnad.

BPC é o nosso problema fiscal mais
complexo. Porque é a política social
cujo gasto mais cresceu em termos

nômica repercutiu nota do Minis-

um desincentivo para o trabalha-

percentuais nos últimos cinco anos,

tério do Planejamento que indicava

dor que ganha um salário mínimo

superando até a previdência do re-

que, de 2004 a 2014, as concessões

se aposentar pela Previdência, já

gime geral”, diz Cota.

via

de

que no final poderá recorrer ao

O BPC tem como princípio cons-

2,5% para 17% do total, o que co-

BPC para ganhar o mesmo sem ter

titucional garantir a transferência

laborou para dobrar o número de

contribuído”, afirma o secretário.

mensal de um salário mínimo a

beneficiários em pouco mais de dez

idosos acima de 65 anos e pessoas

anos, somando hoje 4,5 milhões.

judicialização

passaram

Na última versão da reforma da
Previdência, entretanto, o BPC fi-

com deficiência. A definição do cri-

Em seu texto original, a reforma

cou de fora, eliminando a chance

tério eletivo – renda per capita da

da Previdência previa revisão das

de uma mudança constitucional.

família menor ou igual a um quar-

regras do BPC, com redefinição

Nesse contexto, os ministérios do

to do salário mínimo – foi defini-

do conceito de família, aumento

Planejamento, MDS e o INSS têm

do na Lei Orgânica da Assistência

da idade para concessão, e des-

reforçado suas ações nas frentes de

Social (LOAS). Ao longo dos anos,

vinculação do benefício ao salário

combate à fraude. Uma delas é o

entretanto, o Judiciário passou a

mínimo. “É uma mudança impor-

cruzamento de bases de dados do

consolidar a avaliação de que um

tante. Quando o BPC foi definido

BPC com o Sistema de Controle de

quarto de salário era muito baixo,

na Constituição de 1988, o poder

Óbitos (Sisob – Dataprev) e o Sis-

o que posteriormente foi corrobo-

aquisitivo do salário mínimo era

tema de Informação sobre Mortali-

rado pelo STF, deixando para o go-

muito baixo, mas já não é mais”,

dade (SIM) do Ministério da Saúde,

verno estabelecer um novo critério.

ressalta Cota. A nota do Plane-

para identificar benefícios pagos a

“Só que o governo nunca fez isso,

jamento de 2016 apontava que,

pessoas que já morreram. O último

por duas razões: estabelecer outro

mantendo-se a regra do salário mí-

levantamento divulgado pelo MDS,

critério de pobreza não era trivial,

nimo e a jurisprudência de critério

de agosto, indicava a identificação

e qualquer definição a respeito iria

de concessão em meio salário, as

de 17 mil casos no mês. “Somente

elevar o gasto”, diz Cota. Daí em

despesas com BPC passariam de

com essa ação, calculamos uma eco-

diante, a entrada no BPC passou a

0,67% do PIB em 2015 para 1,7%

nomia anual de R$ 190 milhões”,

ser fortemente pela via judicial. Em

em 2020, chegando a R$ 133 bi-

declarou o MDS, através de sua as-

maio de 2016, a Conjuntura Eco-

lhões. “Além disso, esse desenho é

sessoria de imprensa.
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Estimativas de sobreposição de programas de
proteção social por núcleo de famílias

pobres da população. “O cadastro
conta com mais de 200 variáveis, gerando uma base de dados muito útil

Entre beneficiários do BPC:

na formulação de políticas sociais”,
diz, indicando que, antes dele, não

24,1% receberiam Bolsa Família

havia um registro administrativo das

22,2% receberiam abono salarial

famílias mais vulneráveis de tama-

36,3% receberiam benefícios previdenciários

nha abrangência, em nível federal.
“Para manter o cadastro atualizado, contamos com oito mil Centros

Entre beneficiários do Salário Família

de Referência em Assistência Social
(Cras) em 5.560 municípios, o que

33,3% receberiam Bolsa Família

colabora para a qualidade dessa base

87,9% receberiam abono salarial

de dados”, diz. Para o secretário do

15,7% receberiam benefícios previdenciários
Fonte: Banco Mundial, com dados da Pnad .”Benefícios previdenciários” se referem aos benefícios de aposentadoria líquidos das contribuições.

Planejamento, o modelo ideal – que
dependeria da desconstitucionalização do BPC – seria caminhar para
um esquema mais discricionário de
gestão do benefício. “Isso é que per-

Outra frente de trabalho, segun-

butivos de transferência de renda

mite que o MDS retire famílias que

do Cota, tem sido rastrear os bene-

– incluindo pensões e aposentado-

não se enquadrem mais como aptas

ficiários com renda acima de meio

rias de cunho social (BPC e rural),

ao programa e inclua outras que es-

salário mínimo. “Constatamos que

assistência social e salário-família

tejam pleiteando esse apoio. É um

existe um contingente razoável de

– em um programa nos moldes

monitoramento que não visa resul-

pessoas com renda acima da tole-

do Bolsa Família. Por enquanto,

tado fiscal, mas assegurar que quem

rância fixada pelo Judiciário. Não

a ação tomada pelo governo nes-

precisa de ajuda a receba, e isso se

digo números, pois ainda são indí-

sa direção foi a de exigir a inscri-

chama qualidade do gasto.”

cios que envolvem uma discussão

ção dos beneficiários do BPC no

metodológica interna, com o MDS e

Cadastro Único do Bolsa Família.

o INSS, para confirmar a definição

Para os idosos, o prazo de inscrição

desse grupo e processar a revisão de

se encerrava no final de dezembro

Frente de avanço:
auxílio-doença

benefícios”, diz, ressaltando que o

deste ano – até o fechamento desta

Uma frente em que se celebra avan-

processo de corte, no caso do BPC,

edição, o MDS avaliava a possibili-

ços é na contenção da escalada de

não é tão simples quanto no Bolsa

dade de prorrogação unificando o

gastos do auxílio-doença. Em 15

Família, já que suas regras permitem

prazo de idosos e deficientes, para

anos, ele triplicou em número de

direito de defesa das famílias.

dezembro de 2018.

beneficiários, somando 1,8 milhão

Graças à sua capacidade de ges-

Vinícius Botelho, secretário de

no final de 2016, saltando de gas-

tão e alto controle social, o mode-

Avaliação e Gestão da Informação

tos anuais de R$ 3 bilhões em 2003

lo do Bolsa Família foi, inclusive,

e de Inclusão Social e Produtiva

para atuais R$ 31 bilhões. Nessa

a solução citada pelo Banco Mun-

do MDS, lembra que esse cadastro

escalada, também colabora um

dial para o caso do BPC. A reco-

atualmente alimenta 40 programas

alto nível de judicialização, além

mendação do Banco é a integração

sociais, entre federais e locais, reu-

de falta de monitoramento. “Isso

de todos os benefícios não contri-

nindo informações dos 40% mais

aconteceu
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to, como o caso do seguro-defeso.

quando o INSS negava o benefício

Devido ao baixo controle

Esse programa – previsto na Cons-

de fraudes e a decisões

– prevê a concessão de seguro-

políticas, as despesas com

durante o período de reprodução

o benefício do seguro-

ploradas, visando à preservação

defeso saltaram de R$ 1,26

xo controle contra fraudes, e de

com base na perícia, o trabalhador
o conquistava no Judiciário”, diz
Cota. Como o contingente médico
do INSS em geral foi insuficiente
para atender à demanda, houve
um desestímulo à perícia, já que a
palavra final era dada na Justiça.
“Por isso se formou um estoque
sem controle, de 530 mil pessoas
que recebiam o benefício há mais

tituição e regulamentado em 2003
desemprego ao pescador artesanal
de espécies marítimas por ele ex-

bilhão em 2011 para

de dois anos.”
A partir da Medida Provisória

decisões políticas, tanto o número
de defesos quanto o de beneficiários se ampliou acima do espera-

R$ 2,66 bilhões em 2015

767, editada em janeiro deste ano

dessas variedades. Devido ao bai-

do, resultando na duplicação dos

e convertida na Lei n 13.457 em

gastos com essa rubrica em ape-

junho, os médicos peritos passaram

nas cinco anos: de R$ 1,26 bilhão

a contar com um bônus para fazer

em 2011 para R$ 2,66 bilhões em

o

hora extra e reduzir esse estoque.

para voltar ao trabalho, o segurado

2015. Nesse ano, uma portaria

De acordo à assessoria de impren-

agora pode prescindir de perícia pré-

ministerial cancelou o pagamento

sa do MDS, até 22 de novembro,

via, racionalizando o sistema.

de dez defesos até que houvesse o

foram realizadas 242.167 perícias

recadastramento dos pescadores

com 213.873 benefícios cancelados.

e a revisão de cada defeso, o que

A ausência de convocados levou ao

A dinâmica do seguro-defeso

levou os desembolsos a despenca-

cancelamento de outros 20.304 be-

Nessa lista de esforços pela revisão

rem em 2016, para R$ 1,44 bilhão.

nefícios. E outros 39.406 benefícios

de gastos, há também experiências

Em dezembro de 2016, entretanto,

foram convertidos em aposentado-

que, até agora, tiveram fôlego cur-

o Congresso Nacional revogou os

ria por invalidez, 2.066 em auxílioacidente, 1.272 em aposentadoria
por invalidez com acréscimo de

Vaivém no seguro-defeso

25% no valor do benefício e 5.854

Valores pagos em R$ bilhões

pessoas foram encaminhadas para

2,66

reabilitação profissional. “A econo-

2,31

mia anual estimada até agora é de
1,86

R$ 3 bilhões”, diz o MDS.

2,061
1,8

Para melhorar a gestão do pro-

1,44
1,26

grama, a nova lei fixou a Data de
Cessação de Benefício (DCB), definindo que casos nos quais não há
definição de prazo de recuperação, o
benefício passa a ter prazo fixado em
120 dias, podendo ser prorrogado –
o que acontece em apenas 35% dos
casos, segundo o MDS. Além disso,
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Valor acumulado até agosto. 2Queda devido ao cancelamento de dez períodos de seguro-defeso, através de
portaria interministerial. 3Suspensão dos efeitos da portaria volta a ampliar despesa. Fonte: Siga Brasil.
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efeitos da portaria, cujo decreto
foi suspenso pelo STF, mas que
depois voltou a vigorar. O resultado é que, até agosto de 2017, a
despesa com defeso já ultrapassava a totalidade de 2016, somando
R$ 2,06 bilhões.
“Há um trabalho constante de
buscar formas de controle desse
gasto, mas nada até agora se mostrou suficiente”, diz Pires. Cota
destaca que os fracos requisitos de
enquadramento do trabalhador ao
seguro – estar registrado no Re-

nais de renda que sejam constatá-

O Fundo Constitucional

veis”, afirma.
Outro foco é a revisão regular de

do DF é reajustado pela

sua concessão e, conforme definido

evolução da receita da

restringir benefícios em localida-

União, gerando pressões

pescas não ameaçadas de extinção.

salariais de funcionários

no Brasil todo ano. Desses, cinco

públicos e precedentes
para outros estados

em decreto de janeiro (8.967/17),
des que ofereçam alternativas de
“Você tem 50 defesos declarados
apenas correspondem à metade
do gasto, R$ 1,5 bilhão. Ficam na
Bahia, Maranhão, no Pará e no
Amazonas. Há uma grande suspei-

gistro Geral da Pesca (RGP), ou

ta acerca da eficácia técnica desses

se enquadrar como segurado espe-

defesos, e em alguns deles há alter-

cial da Previdência na condição de

nativas de pesca”, descreve Cota.

pescador artesanal – complicaram

é pescador artesanal exclusivo e

Mas reconhece que o fato de a de-

até agora o trabalho de combate

quem não é”, diz, apontando que

claração de existência de alternati-

aos fraudadores. “Somente com a

vários órgãos de governo têm se

vas para a pesca depender da ajuda

comprovação de ser segurado es-

empenhado para separar o joio do

de comitês locais, “haverá muita

pecial, e sem regra de elegibilidade

trigo. “Desde o ano passado temos

pressão de interessados para man-

vinculada à renda, fica difícil for-

usado o cruzamento de banco de

ter defeso”. A estimativa do CMAP

mar critérios objetivos sobre quem

dados para detectar fontes adicio-

é concluir estudos para revisão de
benefícios na Bacia Amazônica
em 2018. Bem como a criação de

Pesca em Lençóis (MA): Maranhão, Pará, Amazonas e Bahia
concentram mais da metade dos gastos com seguro-defeso

um novo sistema de cadastramento dos pescadores profissionais,
em fase de implementação, para
evitar fraudes na emissão do Registro Geral de Pesca e na concessão dos benefícios.

Ainda fora da pauta: o FCDF
A essa lista de políticas, somam-se
outras ainda fora da pauta da assistência e do trabalho, bem como
da discussão oficial. Entre estas, Pires destaca o Fundo Constitucional
do Distrito Federal (FCDF), que no
ano passado representou desembolsos da ordem de R$ 12 bilhões. O
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fundo está previsto na Constituição

te de políticas salariais. A segunda

mesa, pois implica um risco fiscal

– que determina a ajuda do gover-

é gerar precedente para pressões

que não se limita ao Distrito Fede-

no federal no custeio de folha sala-

salariais do funcionalismo público

ral e à União”, alerta Pires.

rial, saúde e segurança pública do

de outros estados. “O salário de

A agenda segue por mais rubri-

DF – e foi regulamentado em 2002

policiais militares do DF é o mais

cas, com destaque para outro gru-

no governo de Fernando Henrique

alto do Brasil. Se os demais bus-

po de políticas, voltado a subsídios

Cardoso. “Nesse caso, o foco da

carem equiparação, quebrarão os

e isenções à atividade produtiva,

discussão é definir a lógica dessa

estados”, diz. Não faltam tentati-

frequentemente discutidas na Con-

despesa, já que se trata de um ente

vas, como a Proposta de Emenda à

juntura (ver pág. 24). Ainda que,

federativo que está entre os mais ri-

Constituição (PEC) 300/2008, que

na visão macro, esse cenário de de-

cos do país”, diz Pires.

fixa a remuneração de bombeiros e

sequilíbrios pareça formar um qua-

O reajuste do FCDF é feito de

policiais militares do DF como piso

dro de difícil resolução, o mantra

acordo à evolução da receita do go-

para essas corporações nos estados.

de Rodrigo Cota, do Planejamento,

verno federal – o que, alerta Pires,

Ou a PEC 162/2015, que determi-

é perseverar e chamar a sociedade

abre caminho para duas distorções.

na que salários de policiais e bom-

ao debate. De acordo ao Ministério

A primeira é a da tentação de am-

beiros dos extintos territórios de

do Planejamento, a expectativa é de

pliar a despesa corrente em tempos

Rondônia, Roraima e Amapá não

que a atual agenda de revisões do

de bonança, comprometendo o pla-

poderão ser inferiores aos do DF.

CMAP – que inclui auxílio-doença e

nejamento do gasto, principalmen-

“É preciso colocar essa discussão à

aposentadoria por invalidez, Bolsa
Família, BPC e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) – resulte

Fundo de Compensação do Distrito Federal:
pressão pela receita

em uma economia anualizada da
ordem de R$ 5,7 bilhões. “O cida-

Anos selecionados, em R$ milhões

Gastos com pessoal e
encargos sociais
Desembolsos da rubrica
"outras despesas
obrigatórias"
Evolução total do FCDF
Fontes: Siop, Tesouro.

dão comum tem a convicção de que

2006

2008

2010
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2016

4.834

6.082

7.034

9.016

10.465

10.857

402

474

545

865

1.217

1.174

5.236

6.556

7.579

9.881

11.682

12.031

no Brasil se paga muito imposto, o
que é verdade, e em geral não está
satisfeito com os serviços públicos.
Quando vê na mídia denúncias de
corrupção, chega à conclusão de
que se está desperdiçando dinheiro. E com isso pensa que é justo
querer pagar menos impostos e não
abrir mão de benefícios. Mas aí a
conta não fecha de jeito nenhum,
porque é preciso mudar para melhorar a qualidade do gasto”, diz.
“E isso implica revisar o desenho
das principais políticas públicas de
forma que elas sejam mais eficientes, focadas em quem realmente
precisa do apoio público, e tenham
um monitoramento eficiente contra
fraude”, conclui. 
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AVANÇAR NA CARREIRA
É QUESTÃO DE TEMPO. POUCO TEMPO.

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

ANALISTA FGV
Para quem busca uma formação mais específica na área do conhecimento.
O programa tem duração de 6 meses.
•
•
•
•
•
•
•
•

COMÉRCIO EXTERIOR
FINANÇAS
LOGÍSTICA
MARKETING
PROCESSOS
RECURSOS HUMANOS
RELACIONAMENTO COM CLIENTES
TRIBUTOS

ACESSE O SITE
fgv.br/analista-rio
E CONHEÇA OS CURSOS.

fgv.br/mba

A EXPERIÊNCIA
QUE VOCÊ PRECISA
TER COM AS
EXPERIÊNCIAS QUE
VOCÊ QUER VIVER.
É MAIS QUE MBA.
É FGV.

REFERÊNCIA PARA SUA VIDA

