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Carta da Conjuntura
6 Crise fiscal atrapalha BC, mas sistema de 

metas deve ser mantido 

Em uma situação complexa como a do 

desequilíbrio fiscal que hoje atormenta o país, o 

Banco Central se verá bastante pressionado. Isto, 

porém, não é razão para abandonar o regime 

de meta, nem para descaracterizá-lo. Afinal, a 

turbulência não justifica que se jogue fora a âncora.

Ponto de Vista
10 Crise fiscal estrutural deve resultar em alta 

inflação no médio prazo

Na virada de 2018 para 

2019, pressões inflacionárias 

podem reaparecer com a 

retomada da economia, e 

o desequilíbrio fiscal pode 

afetar o câmbio no contexto 

das incertezas da eleição presidencial. No fim das 

contas, a volta da alta inflação a médio prazo pode 

muito bem ser o resultado da crise fiscal latente e 

não resolvida. A dúvida será qual o nível de inflação 

necessário para que a sociedade esteja disposta a 

sentar à mesa e negociar.

Entrevista
12  “Falta senso de urgência e emergência”

Hoje temos uma crise fiscal muito importante, 

mas não há um equivalente ao que você tinha no 

passado. A dívida dos estados poderia ter esse poder, 

mas vemos que já se negociam formas de empurrá-la 

com a barriga. A Previdência está falida, mas se não 

mudarmos ela hoje, no ano que vem ainda vai ter 

dinheiro, daqui a dois anos também. Essa situação 

só ficará crítica dentro de algum tempo. Essa falta de 

senso de urgência é que está levando de certa forma 

o governo a acomodar resistências que surgem, 

defende Marcus Melo, professor da UFPE.  

Macroeconomia
25 Sem contraparte

Com a maioria dos estados brasileiros quebrados, 

a busca de socorro junto ao governo federal tem 

aumentado. No entanto, há poucos avanços em 

aprimorar as prestações de contas para um maior 

controle fiscal. 

Capa | Ambiente de negócios
36 Destravar o crescimento

A expectativa de recolocar 

o Brasil no caminho da 

expansão econômica 

hoje se divide em duas 

agendas. A primeira, 

macroeconômica, 

concentra-se no resgate fiscal do país e 

o encaminhamento de uma reforma da 

Previdência. A segunda, de caráter micro, é 

voltada à melhoria da segurança jurídica e 

do ambiente de negócios, com o objetivo de 

garantir a atração de investimentos produtivos.

Educação
52 Avanços difusos e um atraso que persiste

Já se tornou lugar-comum no Brasil, repetido 

em campanha por políticos de variados graus 

de comprometimento público, o discurso de 

que sem avançar rápida e consistentemente 

em educação o país não conseguirá superar 

seus persistentes indicadores de baixo 

desenvolvimento socioeconômico e de má 

distribuição de renda. A recente divulgação dos 

números de 2015 do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb) mostrou resultados 

pouco animadores, comprovando que o discurso 

está muito longe da realidade. Metas modestas 

só foram alcançadas no segmento inicial do 

ensino fundamental.
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A grave crise fiscal continua 
ocupando espaço em todos 
os debates sobre o futuro 
da economia brasileira. A 
PEC 241 que o governo es-

pera ver aprovada seria o início de um processo mais 
rigoroso de controle dos gastos para estancar o explo-
sivo crescimento da dívida bruta que, mesmo assim, 
pode chegar a 81,9% do PIB em 2018, conforme mos-
tra a Carta da Conjuntura, com base em projeções do 
IBRE. Esse problema estrutural das contas públicas, se 
não resolvido a contento, pode trazer de volta fortes 
pressões inflacionárias, com a retomada da economia, 
como assinala a Coluna Ponto de Vista. 

Com a agenda macro da PEC, que deve ser acrescida 
de uma reforma da Previdência – que deve ter maiores 
resistências à aprovação –, outra já está sendo desenha-
da, e tem como foco a melhoria da segurança jurídica 
e do ambiente de negócios, com o objetivo de atrair 
novos investimentos ao país, como mostra a editora 
Solange Monteiro na matéria de capa desta edição.

Embora os sinais sejam de uma maior austeridade 
com a PEC e as medidas macroeconômicas em gesta-
ção, de um lado, de outro há negociações em curso 
para socorrer a maioria dos estados brasileiros, com 
dívidas quase impagáveis em função do inchaço dos 
gastos, especialmente de pessoal nos últimos anos, 
como mostramos na página 25.

Há críticas quanto à morosidade com que o governo 
Temer vem conduzindo essas reformas, embora só tenha 
sido legitimado com o impeachment da presidente Dilma 
no final de agosto. Ou seja: há pouco mais de um mês e 
meio. Para Marcus André Melo, professor da Universi-
dade Federal de Pernambuco, essa falta de urgência pode 
ser explicada por um simples fato: a crise é grave, mas há 
algum espaço para empurrar as coisas com a barriga. É 
o que estaria levando o governo a acomodar resistências 
que surgem ao pacote de medidas que estaria por vir, 
como mostra a entrevista do mês na página 12.
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CARTA DA CONJUNTURA

A agenda de reforma fiscal do go-
verno está posta sobre a mesa, mas 
permanece muito preocupante a 
situação das contas públicas. Se-
gundo os exercícios conduzidos 
pela pesquisadora Vilma Pinto, do 
IBRE, as projeções do cenário bá-
sico são de déficits primários de 
2,3%, 2,4% e 0,9% do PIB, respec-
tivamente, em 2016, 2017 e 2018. 
O primário recorrente ficará próxi-
mo a déficits de 3% do PIB neste 
ano e no próximo. Já a dívida bru-
ta está projetada para atingir, neste 
cenário principal, 81,4% do PIB 
em 2017 e 85,7% em 2018.

O cenário básico do IBRE pre-
vê crescimento de 0,6% em 2017, 
o que é uma estimativa mais con-
servadora do que a mediana das 
expectativas do sistema Focus 
(quando esta Carta foi redigida), 
de 1,30%. Para 2018, a projeção 
é de alta de 2% do PIB no cenário 
principal. Tomando-se o cenário 
otimista do IBRE, que pressupõe 
forte avanço da agenda fiscal e re-
versão de desonerações tributárias 
equivalente a 0,8% do PIB, a eco-

nomia recuaria 3% este ano e cres-
ceria 1,7% em 2017 e 2,6% em 
2018. Os déficits primários seriam 
de 2,2%, 1,3% e 0,9% do PIB, 
respectivamente, em 2016, 2017 
e 2018. Neste caso, a dívida bruta 
alcançaria 79,3% do PIB em 2017 
e 81,9% em 2018. 

Como se vê, em qualquer cená-
rio factível o setor público conti-
nua a apresentar déficits primá-
rios, enquanto a dívida bruta se 
aproxima de níveis preocupantes 
para um país com nosso histórico 
de desequilíbrios fiscais e macro-
econômicos. Esta é uma grande 
mudança em relação ao padrão das 
crises brasileiras do final dos anos 
90 e início da década passada. Na-
quela época, desde a turbulência 
inicial em 1997, por contágio da 
crise asiá tica, a política fiscal apre-
sentou uma resposta muito firme. 
Havia, na época, possibilidade de 
ajustar por meio de aumento da 
carga tributária como percentual 
do PIB. O déficit primário de quase 
1% do PIB em 1997 foi zerado no 
ano seguinte, e deu um salto para 

2,9% em 1999. Depois disso, per-
maneceu acima de 3% até 2008. 

Hoje, quando o Brasil enfrenta 
uma das piores crises fiscais e eco-
nômicas da sua história, não se an-
tevê nada de parecido em termos da 
trajetória dos resultados primários. 
Ainda se preveem no mínimo dois 
anos até que o déficit seja zerado, e 
é preciso uma boa dose de otimismo 
para antecipar uma nova etapa de 
superávits elevados e consecutivos, 

Luiz Guilherme Schymura

Doutor em Economia pela FGV/EPGE

Crise fiscal atrapalha BC, 

mas sistema de metas 

deve ser mantido 
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a produzir economias fiscais já nos 
próximos anos. É evidente que se 
trata de um desafio político de gran-
de magnitude. 

Examinando-se o histórico de 
reformas da Previdência nos gover-
nos de Fernando Henrique Cardo-
so e de Luiz Inácio Lula da Silva, 
constata-se que estas tiveram uma 
tramitação longa e acidentada, e 
que o resultado final ficou aquém, 
em termos de economias fiscais, 
do que se imaginava inicialmente. 
Não é estranho duvidar, portanto, 

ao menos supor que processo seme-
lhante possa ocorrer com a reforma 
da Previdência de Michel Temer.

Política monetária com 
incerteza fiscal 
Assim, por mais que se deva enfatizar 
a necessidade premente de que uma 
política fiscal austera seja implemen-
tada, é preciso também pensar nos 
impactos econômicos, sociais e polí-
ticos de um cenário em que a respos-

que tirem o risco de solvência com-
pletamente do mapa, como parecia 
ter ocorrido ao longo da década 
passada e início desta.

É verdade que a aprovação e o 
pleno cumprimento da PEC 241 – 
que limita os gastos federais ao nível 
de 2016, corrigidos pelo IPCA, por 
pelo menos nove anos, e podendo 
perdurar por 20 – levaria à recom-
posição de superávits primários 
robustos e à eventual estabilização 
e queda da dívida bruta como pro-
porção do PIB. O problema, porém, 
é que por enquanto não há certeza 
nem sobre a aprovação sem grandes 
modificações da PEC, nem muito 
menos sobre o que será feito para 
que o limite seja cumprido.

Projeções detalhadas do merca-
do indicam que, num período re-
lativamente curto, que poderia já 
abranger o próximo mandato pre-
sidencial, o limite se tornará insus-
tentável na ausência de profundas 
mudanças nas despesas. Isto ocor-
rerá porque o crescimento vegeta-
tivo de gastos primários como Pre-
vidência e pessoal – e considerando 
também como evoluirão os gastos 
em saúde e educação de acordo 
com a PEC – leva a “sobra” para 
todas as outras despesas do gover-
no para níveis irrisórios e, na ver-
dade, impraticáveis. 

Dessa forma, mesmo sendo apro-
vada, a PEC só é factível com mudan-
ças muito contundentes nas rubricas 
de despesa que têm forte crescimento 
vegetativo, principalmente na Previ-
dência. Toda a arquitetura do ajuste 
fiscal proposto, portanto, sustenta-
se no pilar de uma reforma da Pre-
vidência bastante dura e que teria de 
ter regras de transição rápidas para 
os trabalhadores da ativa, de forma 

Em qualquer cenário 

factível, o setor público 

continuará a apresentar 

déficits primários 

enquanto a dívida bruta 

se aproxima de níveis 

preocupantes

ta ao desafio das contas públicas fi-
que aquém do que projetam os mais 
otimistas. Uma das áreas em que as 
grandes incertezas fiscais certamente 
têm mais impacto é na condução da 
política monetária. Como é sabido, 
a tarefa do Banco Central de con-
trolar a inflação e mantê-la o mais 
próximo possível da meta se torna 
extremamente difícil num ambiente 
de descontrole das contas públicas.

Num primeiro momento, a di-
ficuldade é neutralizar os efeitos 
inflacionários da política fiscal ex-
pansionista. Numa segunda etapa, 
entretanto, pode-se entrar no âm-
bito do que a literatura econômica 
descreve como “dominância fiscal”. 
Trata-se de um conceito complexo e 
sobre o qual ainda há muito deba-
te acadêmico, mas cujos efeitos no 
mundo real seriam os de levar a po-
lítica monetária a se tornar inócua 
ou até contraprodutiva. 

Não se pretende argumentar nes-
ta Carta que o Brasil esteja em domi-
nância fiscal ou próximo a ela. Na 
verdade, há sinais de que os canais 
convencionais de transmissão da po-
lítica monetária estão funcionando 
dentro de relativa normalidade. A 
questão é que o descontrole fiscal 
crônico joga a política monetária 
numa zona de grande desconforto. 
Sejam quais forem a amplitude e a 
natureza dos impactos de uma con-
tínua expansão fiscal, esta torna a 
operação da política monetária mui-
to mais difícil – especialmente se há 
perspectivas duvidosas sobre o ajuste 
das contas públicas em tempo hábil.

Como observa José Júlio Senna, à 
frente do Centro de Estudos Mone-
tários do Ibre, há diversos episódios 
históricos que ilustram as alternativas 
de um banco central que pratica polí-
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tica monetária em ambiente de expan-
são fiscal. Um caso clássico foi o que 
teve como protagonista Paul Volcker, 
o célebre chairman do Federal Reser-
ve, BC norte-americano, entre 1979 e 
1987. Volcker, valendo-se da indepen-
dência institucional do Fed em relação 
ao Executivo nos Estados Unidos, 
aplicou um tratamento de choque à 
disparada da inflação americana, que 
chegou a 14,8% em março de 1980. O 
chairman elevou os Fed Funds, a taxa 
básica, até 20%, e soube tirar provei-
to do fato de que pesquisas de opinião 

indicavam a inflação como “inimigo 
público no 1”. Foi hábil também no 
esforço para convencer o público e 
os congressistas de que o juro alto era 
consequência do déficit fiscal elevado, 
e não do aperto monetário. De qual-
quer modo, o alto custo recessivo fez 
com que os méritos de Volcker só fos-
sem reconhecidos e aclamados muitos 
anos depois.

Já um caso malsucedido, em que 
um BC ortodoxo tentou em vão con-
trolar as pressões inflacionárias da 

política fiscal expansionista, foi regis-
trado no Brasil em 1985, nos albores 
da redemocratização. O contexto, 
contrariamente ao do Fed cinco anos 
antes, era institucionalmente adverso: 
o Banco Central não era independen-
te e não havia nenhum apoio político 
para uma ação mais incisiva. A direto-
ria com viés anti-inflacionário acabou 
saindo do BC, e a inflação disparou, 
levando em pouco tempo à hiperin-
flação e ao danoso período de planos 
heterodoxos fracassados, que só ter-
minaria com a introdução do real em 
1994. Já em diversos outros episódios 
históricos de hiperinflações, os bancos 
centrais atuaram de forma acomodatí-
cia diante da expansão fiscal.

O Brasil atual, entretanto, insere-
se no grande conjunto de países que, 
a partir do início dos anos 90, ado-
taram o regime de metas de inflação. 
Por mais sofisticados que sejam os 
arcabouços desses sistemas, que an-
coram as expectativas inflacionárias 
reservando um espaço de flexibilida-
de para a atuação dos bancos cen-
trais, uma situação de descontrole 
fiscal pode colocar o regime em situ-
ação de grande estresse. Ainda assim, 
manter o sistema de metas parece ser 
a melhor alternativa, tanto que este 
só foi abandonado até hoje por três 
países, que assim procederam não 
pelo seu mau funcionamento, mas 
sim para aderir ao euro. 

Uma das desvantagens de abrir 
mão do sistema de metas, mesmo 
diante do descontrole fiscal, é a per-
da da ancoragem inflacionária. É 
ilustrativo mencionar que o Brasil 
manteve a inflação de 2005 até 2014 
dentro do limite máximo de tolerân-
cia do sistema, de 6,5%. 

Uma outra alternativa teórica para 
um BC que opera o regime de metas 

Sejam quais forem a 

amplitude e a natureza 

dos impactos de uma 

contínua expansão fiscal, 

esta torna a operação da 

política monetária muito 

mais difícil
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num ambiente de descontrole fiscal é 
tentar agir com a dureza de um Paul 
Volcker, e trazer a inflação o mais 
rapidamente possível para a meta, 
indiferente aos impactos na ativida-
de econômica e no mercado de tra-
balho. No caso específico do Brasil, 
esta parece ser uma via temerária. O 
país experimenta uma das piores re-
cessões da sua história, e tentar levar 
a inflação a ferro e fogo para o centro 
da meta num curto espaço de tem-
po é abrir mão da flexibilidade que 
é central ao arcabouço. Esta opção 
também testaria ao limite a aceitação 
política e social do regime, numa de-
mocracia jovem e ainda em proces-
so de consolidação institucional. As 
chances de sucesso seriam pequenas, 
e a possibilidade de uma reviravolta 
inflacionista não seria desprezível.

No campo intermediário das rea-
ções ao expansionismo fiscal, entre 
o abandono do sistema de metas e o 
rigor inflexível, residem duas opções 
principais. A primeira é reduzir bas-
tante a transparência do BC, que tam-
bém é um fundamento do sistema de 
metas, de forma a manter o discurso 
de perseguição da meta central mes-
mo que a autoridade monetária saiba 
que seu atingimento é improvável. É 
claro que esta linha de ação corrói a 
credibilidade, mas, como indicado 
pelo passado recente, a simples ma-
nutenção formal do sistema de metas 
poderia preservar algum resquício de 
ancoragem inflacionária.

Finalmente, existe a alternativa 
mais sensata, na qual, mesmo diante 
de condições fiscais muito adversas, o 
BC minimiza a perda de credibilida-
de e mantém elevado nível de trans-
parência. Isto não impedirá que, em 
alguns momentos, que devem ser os 
mais breves possíveis, a autoridade 

monetária se veja obrigada a transitar 
pela zona cinzenta na qual mantém 
um objetivo (em relação à convergên-
cia para a meta) tão desafiador que se 
torna duvidoso. A comunicação nes-
tas situações será complexa e menos 
que perfeita, diante da possibilidade 
de o BC se ver finalmente obrigado 
a redefinir o objetivo. A diferença é 
que a autoridade monetária age com 
a consciência da importância da cre-
dibilidade de suas ações. 

Assim, em uma situação comple-
xa como a do desequilíbrio fiscal que 

hoje atormenta o país, o Banco Cen-
tral se verá bastante pressionado. Isto, 
porém, não é razão para abandonar o 
regime de meta nem para descaracteri-
zá-lo. Afinal, a turbulência não justifi-
ca que se jogue fora a âncora. 

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

Na alternativa mais  

sensata, mesmo diante de 

condições fiscais muito 

adversas, o BC minimiza 

a perda de credibilidade e 

mantém elevado nível  

de transparência



1 0  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  2016

PONTO DE VISTA

Entre 1998 e 2010, as receitas  reais 
do governo federal cresceram a uma 
taxa de 6,8% ao ano, mais do que 
o dobro da expansão média anual 
do PIB, de 3,2%. Evidentemente, 
este fenômeno só foi possível pelo 
crescimento da carga tributária. A 
razão pela qual a sociedade con-
sentiu em ter uma parte crescente 
da sua renda tragada por tributos 
foi a necessidade de financiar o 
aumento das despesas públicas na-
quele mesmo período, que se deu a 
um ritmo de 6,5% ao ano – tam-
bém duas vezes mais rápido do que 
o do PIB. Adicionalmente, parcela 
relevante do aumento da carga tri-
butária ocorreu naturalmente, fru-
to do processo de formalização da 
mão de obra. Isto é, não requereu 
elevação das alíquotas.

A partir de 2011, entretanto, o 
panorama mudou. Como seria de 
esperar, a receita pública não pros-
seguiu crescendo numa velocidade 
duas vezes maior do que a renda 
brasileira, o que evidentemente 
não pode ocorrer em bases perma-
nentes. Entre 2011 e 2014, a recei-

ta cresceu a uma média anual de 
2,4%, enquanto o PIB se expandia 
à taxa média de 2,2%. O proble-
ma, porém, é que a despesa cresceu 
em média 5,6%, com apenas uma 
pequena redução ante o ritmo de 
1998 a 2010.

Essa trajetória do gasto deriva 
do fato de que o desenho institu-
cional brasileiro e o funcionamen-
to do nosso sistema político não 
permitem que o ritmo de expansão 
da despesa adapte-se ao da recei-
ta. Há inúmeros mecanismos que 
forçam o gasto a se manter na ve-
locidade acelerada pela qual vem 
crescendo há décadas. Os critérios 
de elegibilidade e de cálculo dos 
benefícios da Previdência dos seto-
res público e privado (incluindo a 
dos estados e municípios) e de di-
versos programas sociais é o prin-
cipal deles. 

A indexação de gastos em saú-
de e educação à receita impede que 
qualquer compensação ao forte au-
mento das transferências a pessoas 
possa ser feita em cima dessas duas 
importantes rubricas sociais. A 

estabilidade do funcionalismo e a 
pressão dos sindicatos dos servido-
res também bloqueia outra possível 
via de ajuste. Tampouco há muito 
a economizar pela compressão dos 
investimentos, que estão em nível 
irrisório, ou do custeio, que já está 
muito apertado. Finalmente, rever-
ter o chamado “gasto tributário”, 
as isenções e os subsídios, esbar-
ra no lobby dos beneficiários e no 
fato que boa parte da renúncia está 

Crise fiscal estrutural 
deve resultar em alta 
inflação no médio prazo

Samuel Pessôa

Pesquisador associado da FGV/IBRE
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inscrita em leis ou programas com 
prazo para vencer.

De forma resumida, pode-se 
dizer que o Brasil caiu numa ar-
madilha fiscal estrutural, ao criar 
um arcabouço institucional que 
estabeleceu um ritmo permanente 
de crescimento da despesa públi-
ca que só era financiável de forma 
transitória, enquanto prosseguisse 
o processo de crescimento da recei-
ta à velocidade muito acima da ati-
vidade econômica – e, acrescente-
se, de aumento da dívida pública. 
A carga, como ensina a história, 
encontraria fatalmente um teto, 
seja pela reação da sociedade e do 
sistema político, seja pelo compro-
metimento do bom funcionamento 
da economia. Na verdade, o Brasil 
atual testemunha a conjunção dos 
dois fatores. Já o aumento da dívi-
da esbarra simplesmente no limite 
da solvência.

Quando as circunstâncias reve-
laram inapelavelmente a armadilha 
fiscal na qual o país tinha caído, a 
reação do governo anterior foi bus-
car expedientes para esconder este 
fato da sociedade. Houve uso e abu-
so de fontes não recorrentes de re-
ceita, chegando-se ao extremo das 
malfadadas pedaladas. Se desconsi-
derarmos a parcela não recorrente 
do resultado primário, haverá piora 
de 5,5 pontos percentuais do PIB nos 
nove anos entre 2009 e 2017, segun-
do nossas projeções.

A economia sofreu forte desace-
leração de 2011 a 2014, e depois 
entrou na profundíssima recessão 
da qual ainda não saímos. Até 2014, 
tratou-se principalmente de um pro-
blema de oferta, em função de erros 
em série da política econômica, que 
reduziram a taxa de crescimento da 

produtividade. Contra toda a evi-
dência dada pela alta inflação e cres-
cente déficit externo, o governo diag-
nosticou insuficiência de demanda e 
reagiu com subsídios e renúncias tri-
butárias que aceleraram a eclosão da 
crise fiscal estrutural. 

A partir de 2015, a demanda fi-
nalmente despencou, puxada pela 
retração dos investimentos e pelo 
esgotamento do ciclo de crédito. A 
queda do investimento deu-se, entre 
outros motivos, pelo temor da crise 
fiscal estrutural, agravada pela tur-

bulência política que levaria ao im-
peachment. Desabaram os índices de 
confiança de empresas e consumido-
res, afetando também o consumo. 
O desemprego começou a subir em 
direção a picos históricos.

Hoje, a economia parece iniciar 
uma estabilização da queda, a ser 
seguida por retomada em ritmo 
lento. O setor externo foi equilibra-
do, com a redução do déficit para 
quase zero, e a inflação tem chan-
ces de rumar para a meta de 4,5% 

em 2018. Há modesto otimismo no 
mercado quanto à agenda de ajuste 
fiscal do governo, e a alta liquidez 
internacional dá sustentação extra 
aos ativos brasileiros.

Superaremos a crise? Na verda-
de, o seu próprio abrandamento e 
a ausência a curto prazo de emer-
gência nos fronts inflacionário e 
externo contribuem para criar a 
sensação na sociedade e no sistema 
político de que o problema fiscal 
não é tão dramático. O governo 
enviou ao Congresso a PEC do li-
mite dos gastos e se comprometeu 
com uma reforma da Previdência, 
uma agenda que poderia encami-
nhar uma solução para o impasse 
fiscal. O problema é que a defe-
sa do interesse difuso é difícil em 
democracias, e a brasileira parece 
particularmente vulnerável à ação 
dos grupos de interesse. Um sinal 
preocupante foi a votação do pro-
jeto de lei complementar que re-
negocia as dívidas estaduais com 
a União, em que o governo cedeu 
em quase todas as contrapartidas 
com as quais deveriam se compro-
meter os estados.

Assim, o mais provável é que o 
problema estrutural das contas pú-
blicas não seja resolvido a contento. 
Na virada de 2018 para 2019, pres-
sões inflacionárias podem reapare-
cer com a retomada da economia, 
e o desequilíbrio fiscal pode afetar 
o câmbio no contexto das incerte-
zas da eleição presidencial. No fim 
das contas, a volta da alta inflação 
a médio prazo pode muito bem ser 
o resultado da crise fiscal latente e 
não resolvida. A dúvida será qual 
o nível de inflação necessário para 
que a sociedade esteja disposta a 
sentar à mesa e negociar. 

Entre 2011 e 2014, a 

receita cresceu a uma 

média anual de 2,4%, 

enquanto o PIB se 

expandia à taxa média  

de 2,2% e a despesa  

subiu 5,6%
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Conjuntura Econômica — Logo 

após o estouro do Mensalão (2005), 

o senhor analisava que eleitores 

com mais informação e menos de-

pendência de bens privados são 

mais propensos a mudar seu voto 

por causa da corrupção, enquanto 

uma grande parcela menos capaz de 

discernir o corrupto do não corrupto 

e mais dependente aceita votar nos 

corruptos que lhe forneçam algum 

benefício, fortalecendo o refrão do 

“rouba mas faz”. A atual dimensão 

das investigações de corrupção – 

que mais recentemente envolveu a 

cassação de Eduardo Cunha e o en-

caminhamento de Lula ao banco dos 

réus – altera esse quadro?

Precisamos observar duas coisas: 
como é o processamento de informa-

Em setembro, Michel Temer ligou o cronômetro da corrida de curta distância que 

seu governo terá que realizar para a aprovação de medidas que contenham a 

trajetória do gasto público no médio prazo. Para o cientista político Marcus An-

dré Melo, a qualidade e afinação da equipe econômica são elementos favoráveis 

à alta performance do grupo. Entre os obstáculos do percurso – calibrados por 

focos de incerteza como as manifestações populares e delações premiadas que 

ainda podem surgir das investigações de corrupção –, ele aponta que o de mais 

difícil superação deverá ser a falta de senso de urgência das reformas, “a despeito 

da magnitude do problema fiscal”, diz. Em entrevista à Conjuntura Econômica às 

vésperas das eleições municipais, Melo avaliou que o fim anunciado do embate 

entre PT e PSDB que marcou as eleições presidenciais nos últimos 20 anos é 

negativo para o sistema político brasileiro, e que ainda é difícil prever o que subs-

tituirá essa polarização em 2018. “Navegaremos águas turbulentas”, afirma.

Marcus André Melo
Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Foto: Divulgação

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Falta senso 
de urgência e 
emergência”
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variável que a gente precisa agregar: o 
efeito de estar mais informado sobre 
a corrupção pode ser perverso. Por 
exemplo, se me informo cada vez mais 
e chego à conclusão de que a corrup-
ção é avassaladora, isso pode me le-
var a um certo cinismo, de não querer 
mais saber da política, sequer votar. 

Até agora, o que podemos prever 
por tudo o que temos visto é um im-
pacto devastador sobre o PT. Mesmo 
no Nordeste e outras regiões mais po-
bres, onde há dependência grande do 
setor público. Fala-se muito do Bolsa 

Família, mas num contexto em que os 
resultados eram muito satisfatórios em 
termos de crescimento de emprego, 
renda, é natural que o eleitor menos 
informado tenha apoiado o PT. Mas, a 
partir do momento em que os resulta-
dos passam a ser negativos, eles o 
abandonam. Esse eleitorado é dividido 
em dois núcleos: o duro, que inclui se-
tores ligados a sindicatos militantes da 
sociedade civil, e tem a grande massa 

ção sobre corrupção pelo eleitor, e a 
interação entre política e economia. O 
principal dado que contrasta a conjun-
tura do Mensalão com o quadro dos 
últimos dois anos, que marcou o pro-
cesso do impeachment e do Petrolão, 
é a crise econômica que se manifestou 
das mais variadas formas a partir de 
2014. Numa conjuntura em que a 
economia vai muito bem, você precisa 
de um grande volume de informação 
para que um escândalo envolvendo 
corrupção adquira importância e pas-
se a afetar a popularidade do governo. 
Já quando um escândalo se combina 
com uma situação econômica adversa, 
existe o efeito catalisador, que no caso 
do Brasil fez com que a corrupção se 
convertesse no problema número 1 
do país, conforme o Latinobarôme-
tro atestou, superando a preocupação 
com os serviços de saúde. Outro fator 
que interfere nessa percepção é que a 
corrupção precisa ser exposta – quan-
to maior a exposição, mais relevante 
esta será politicamente. Por exemplo, 
em governos autoritários a corrupção 
observada é pequena porque a im-
prensa, as instituições de controle, não 
atuam de forma independente. Quan-
do ocorre a democratização, você tem 
um aumento da corrupção observada, 
embora a corrupção real possa per-
manecer a mesma. Hoje, a gente tem 
flashs sobre o tamanho da corrupção 
através desses escândalos, mas o ta-
manho da corrupção ainda é difícil de 
se observar e comparar.

Isso significa que, para a parcela da 

população menos informada, as no-

tícias de corrupção ainda são difu-

sas e podem não afetar sua tendên-

cia de voto?

Não é algo mecânico estar informado 
e usar melhor o voto, e ainda há outra 

que não está preocupada com políticas 
ou questões ideológicas, de pessoas 
que olham para seu bem-estar, sua si-
tuação individual. Aqui em Pernam-
buco, por exemplo, você tem 20% de 
eleitores que, mesmo se o Lula for con-
denado, continuariam votando nele. 
Esse é o núcleo duro. Já o núcleo de 
eleitores voláteis, que em inglês é co-
nhecido pelo jargão swing voters, esse 
aí desapareceu para o PT, porque ele 
deixou de entregar resultados. 

Para onde o eleitor volátil está se 

encaminhando?

Atualmente, ele está de certa forma 
operando em fase negativa, de rea-
ção, atribuindo culpa a quem produ-
ziu esse descalabro econômico e esse 
escândalo massivo de corrupção. Da 
parte do governo federal, por sua 
vez, está em jogo uma agenda positi-
va de controle de danos para recriar 
as condições para o desenvolvimento 
através da agenda microeconômica 
de políticas macroeconômicas, sen-
satas, voltada a setores que também 
importam muito na discussão que 
são a opinião pública informada e 
os setores empresariais. Só a mudan-
ça dos responsáveis pela condução 
da política macroeconômica já tem 
impacto no sentido de restabelecer a 
credibilidade muito importante.

Em que medida esse humor político 

afeta o esforço do presidente por 

ganhar popularidade?

O paradoxo do governo Temer é que 
ele jamais existiria a não ser como re-
sultado do que aconteceu, como a so-
lução constitucional para a crise que 
se abateu sobre o país. Em qualquer 
situação de disputa eleitoral, Temer 
jamais seria eleito presidente da Re-
pública. Mas o déficit de legitimidade 

O núcleo de eleitores 

voláteis, que em inglês 

é conhecido pelo jargão 

swing voters, desapareceu 

para o PT, porque ele 

deixou de entregar 

resultados
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aponta a consistência do tamanho 
das bancadas e os ministérios contro-
lados – desde o governo de Fernando 
Collor. E é o que tem a menor taxa de 
concentração de ministérios no parti-
do do presidente desde o governo de 
José Sarney. Muito diferente do PT, 
que pecou por não partilhar poder 
e concentrar ministérios – além de 
ter uma atitude de confronto com o 
maior partido da coalizão, o PMDB, 
o que levou a essa polarização entre 
Eduardo Cunha e Dilma. Nesse senti-
do, as fontes de incerteza que podem 

ser muito negativas para o governo 
Temer estão localizadas fora da rela-
ção Executivo-Legislativo.

O que falta ao governo para rever-

ter as avaliações negativas?

A comunicação é uma das falhas ab-
solutamente notórias. Houve alguns 
pequenos tsunamis que o governo teve 
competência de controlar no início. 
Ele conseguiu afastar rapidamente o 

que ele apresenta não é exatamente 
o que os setores ligados ao PT ou ao 
antigo governo em geral costumam 
atribuir a ele. Há uma legitimidade 
procedimental, a Constituição manda 
que o vice assuma em caso de impea-
chment do presidente. Mas de fato é 
um governo que vem com um déficit 
no DNA. Isso é um constrangimento 
para o governo, e aí existe uma fonte 
de incerteza sobre se essa impopula-
ridade pode se exacerbar. Em alguns 
textos que escrevi recentemente, usei 
a ideia de que o governo Temer tem 
sua lua de mel presidencial numa ilha 
tropical sujeita a tsunamis. Um deles 
pode vir de Curitiba, da incerteza so-
bre a possibilidade de uma delação 
absolutamente contundente, com 
evidências muito duras que podem 
levar ao naufrágio total do governo. 
O outro viria da incerteza gerada 
pelo fato de que muitos dos que es-
tão no governo são profundamente 
impopulares, e isso poderia provocar 
um mal-estar à la jornada de julho de 
2013, levando milhares de pessoas às 
ruas. O potencial desse tsunami não é 
alto, mas existe. 

Agora, se o governo Temer tem fo-
cos de incerteza nas ruas e do que vem 
de Curitiba, em termos do Congres-
so, que é uma das coisas que levou ao 
naufrágio do governo de Dilma Rous-
seff, ele vai bem, porque tem tido ca-
pacidade de mover uma base de apoio 
parlamentar muito importante. É a 
coalização mais homogênea ideolo-
gicamente desde o governo Fernando 
Henrique Cardoso, no sentido de que 
todo o governo Temer é de centro-di-
reita, não existe ninguém na extrema 
esquerda, extrema direita, como era o 
caso do governo do PT. Tem a mais 
elevada taxa de coalescência – concei-
to criado por Octavio Amorim, que 

Romero Jucá do Ministério do Plane-
jamento depois da divulgação da gra-
vação do Sérgio Machado (ex-presi-
dente da Transpetro), colocando Jucá 
para trabalhar na retaguarda. Mas 
vemos pequenos incêndios provoca-
dos por problemas de comunicação. 
Agora o jornalista Eduardo Oinegue 
apresentou um plano de comunica-
ção, ele é uma pessoa reconhecida, va-
mos ver o que acontece. Apesar disso, 
o governo tem se beneficiado de um 
clima de recuperação da confiança 
de uma forma importante. A equipe 
econômica é da melhor qualidade, e 
está afinada. É diferente do efeito de 
nomear o ministro Joaquim Levy, por 
exemplo, reconhecido como tecnica-
mente qualificado, mas que teve sua 
ação minada por outros atores. Ao 
mesmo tempo, algumas medidas que 
não têm custo – algo importante da-
das as atuais restrições fiscais – como 
rever a agenda microeconômica, o 
que passa nas agências reguladoras, 
também trazem efeitos positivos. 

Em julho, o ministro Eliseu Padilha 

anunciou a intenção do governo de 

definir quatro reformas até o final o 

ano – trabalhista, tributária, política 

e previdenciária – e hoje já vemos 

uma extensão de alguns prazos. Isso 

afeta a credibilidade das reformas? 

A rigor, a janela de oportunidade do 
governo Temer se inaugura agora 
e termina no final de 2017, pois em 
2018 as eleições passam a ser a ques-
tão fundamental e aí não haverá espa-
ço para reforma. É um governo muito 
atípico, estamos falando de menos de 
dois anos de prazo para realizações, 
com o complicador de que são refor-
mas muito duras, para as quais nos fal-
ta senso de urgência e de emergência. 
A despeito da magnitude assombrosa  

Se Temer tem focos de 

incerteza nas ruas e do 

que vem de Curitiba, 

no Congresso tem  

tido capacidade de 

mover uma base de 

apoio importante
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gastos, deverá passar, a Previdência 
pode mudar alguma coisa, mas refor-
mas constitucionais demoram algum 
tempo. A reforma da Previdência do 
Cardoso levou três anos. E esse gover-
no só tem pouco mais de um ano.

O mercado deverá tolerar um ritmo 

mais lento?

Temos que lembrar que no Brasil 
muita coisa aconteceu sem apoio, e 
às vezes até com resistência do mer-
cado. Em última instância, o apoio 
do empresariado é relevante quando 

você tem uma alternativa. No caso 
do governo Dilma Rousseff, era estar 
com ela ou contra ela. Hoje, de certa 
forma, o empresariado não tem uma 
alternativa ao governo Temer. Ele é 
a única na praça. Mas acho que essa 
não chega a ser uma questão para 
Temer, pois há confiança.

Considera que a atual reversão de 

expectativas é suficiente para atrair 

do problema fiscal que temos, que está 
clara entre especialistas e a comunida-
de envolvida com políticas públicas, 
se a relação dívida/PIB subir de 70% 
para 75%, o mundo não acabará. É 
diferente de quando você tem uma 
crise como a da balança de pagamen-
tos, como ocorreu há 30 anos, e pode 
ocorrer no Brasil daqui a alguns anos 
se a gente entrar numa trajetória mui-
to negativa. Mas ainda estamos longe 
disso, de gerar um default de parte da 
dívida e ficar sujeito a negociações dra-
máticas com o Banco Mundial, o FMI. 
Também é diferente de uma crise mo-
netária como a da hiperinflação. Hoje 
vemos comparações entre o ministro 
da Fazenda Henrique Meirelles e o 
Fernando Henrique Cardoso quando 
ministro de Itamar Franco, mas elas 
não existem. Na época de Cardoso, 
estávamos numa situação absoluta-
mente dramática, em que a inflação 
mensal era de 20%. O país não podia 
funcionar se o preço era um de manhã 
e outro à tarde. Era caos nos contra-
tos, nas transações entre fornecedores. 
Numa situação desse tipo, há um sen-
so de urgência que leva à adoção de 
medidas de impacto amplo. 

Hoje, que artífice poderia desatar 

esse senso de urgência?

Hoje temos uma crise fiscal muito 
importante, mas não há um equiva-
lente ao que se tinha no passado. A 
dívida dos estados poderia ter esse 
poder, mas vemos que já se negociam 
formas de empurrá-la com a barriga. 
A Previdência está falida, mas se não 
mudarmos ela hoje, no ano que vem 
ainda vai ter dinheiro, daqui a dois 
anos também. Essa falta de senso de 
urgência é que leva de certa forma o 
governo a acomodar resistências que 
surgem. A PEC 241, de controle dos 

capital estrangeiro para investir em 

concessões e privatizações?

Sim. Entre outras coisas porque a 
nova equipe econômica tem muita 
credibilidade, em termos de equipe, 
de decisões técnicas, opções de polí-
tica, isso tudo é bem recebido tanto 
dentro quanto fora do Brasil. Vai 
ser um processo meio errático, por-
que o governo não conta com apoio 
massivo, e isso implica certa preci-
ficação. Mas não é uma incerteza 
avassaladora, pois a equipe de Te-
mer conta com maiorias importan-
tes, e a existência ou não de alterna-
tivas, como já disse, é fundamental 
tanto para o comportamento do 
empresariado quanto para o cen-
trão político. O jogo já não tem o 
mesmo potencial desestabilizador.

O senhor confia na conclusão da 

Operação Lava Jato?

Acho que sim. As questões que têm 
sido levantadas em relação à força-ta-
refa, ao Ministério Público e até quan-
to à atuação do juiz Sérgio Moro não 
têm revertido o apoio a eles. Então, 
a rigor, não haverá retorno. Isso não 
significa que não haverá tentativas de 
resistência, como a tentativa de vota-
ção de anistia de políticos envolvidos 
em caixa 2. Mas o grau de autonomia 
a que as instituições chegaram, o grau 
de apoio da sociedade civil, da mídia, 
demonstra que qualquer ataque a es-
sas instituições será mal recebido. Se 
isso passasse, a repercussão na opi-
nião pública seria imensa e teria efeito 
negativo sobre o próprio governo Te-
mer. Ainda que existam, entretanto, 
acho que tentativas de desmoralização 
da Lava Jato não terão efetividade.

Nos últimos 20 anos, tivemos elei-

ções definidas entre PT e PSDB. 

A dívida dos estados 

poderia ter esse poder 

(de acionar o senso de 

urgência), mas vemos 

que já se negociam 

formas de empurrá-la 

com a barriga
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Como se desenhará 2018 para esses 

dois partidos e para o sistema?

Como já disse, o efeito de tudo o que 
passamos sobre o PT foi absolutamen-
te devastador, agora com a própria 
credibilidade do Lula individualmen-
te abalada. Com a provável perda da 
única base organizacional importan-
te que o partido tem hoje depois de 
perder o governo federal, que é o go-
verno de Minas Gerais, o partido não 
terá organizações nas quais fincar os 
pés do trabalho partidário. Perdendo 
Minas, ele fica restrito à CUT – que 
está perdendo importância, e deverá 
ser defenestrada no processo dos fun-
dos de pensão que está só começando 
–, ao MST, e as bases materiais da 
estrutura do PT estarão arruinadas. 
Já o PSDB de hoje é um fantasma do 
que foi no passado. As lutas intesti-
nas do partido são muito danosas. 
Temos essa briga de liderança entre 
Aécio, Alckmin e Serra, ao mesmo 
tempo em que não houve renovação. 
E o PSDB é um partido cuja base or-
ganizacional importante se concentra 
em São Paulo. Em resumo, a polariza-
ção que vertebrou o sistema político 
brasileiro entre a centro-esquerda e a 
centro-direita vai desaparecer, porque 
o PT foi liquidado, e o PSDB também 
se enfraqueceu. Do ponto de vista do 
sistema político como um todo, isso 
é muito negativo. A competição que 
se estabeleceu entre os dois polos era 
algo muito saudável para a democra-
cia brasileira. O abuso de poder dos 
governos do PT colaborou para mi-
nar essa polarização e a própria com-
petição na medida em que alcançou 
níveis muito elevados e reduziu a oxi-
genação que a competição gerava.

Obviamente, a médio e longo pra-
zo haverá o fortalecimento de um polo 
de esquerda identificado com questões 

redistributivas fundamentais num país 
muito desigual como o Brasil, bem 
como uma aglutinação em torno de 
uma centro-direita que será restabele-
cida. Mas o quadro atual é de muita 
fragmentação. Existe um índice que os 
cientistas políticos utilizam para ava-
liar o número de partidos que impor-
tam. É um indicador ponderado, que 
não se limita ao número de partidos 
que estão no Congresso. Mundo afo-
ra, o índice médio é de três pontos e al-
guns décimos. No Brasil é 13,4, o mais 
elevado de fragmentação partidária já 

observado em um país em qualquer 
momento da história das democracias. 
Significa que temos um sistema par-
tidário de fato esfacelado. Até agora 
isso não degenerou no caos absoluto 
porque de certa forma existia uma or-
ganização mínima entre dois campos 
que competiram entre si. Agora que a 
polarização acabou, é difícil prever o 
que será estabelecido no médio prazo. 
Navegaremos águas turbulentas.

Uma das reformas divulgadas como 

prioritárias para o governo é a eleito-

ral, que pressionaria exatamente por 

uma redução do número de partidos. 

Acha viável, considerando a deman-

da legislativa que se tem pela frente?

Isso aumentaria o risco da aprovação 
das outras reformas. Reforma política 
é algo que em princípio nunca deve-
ria acontecer, porque ela sempre será 
aprovada por pessoas que ganharam 
com as regras vigentes, então sua ló-
gica de atuação será: por que mudar 
as regras se me beneficiaram? Mu-
danças significativas só surgem em 
situações de convulsão. O que acon-
teceu no Brasil – o impeachment, a 
magnitude da crise econômica e dos 
escândalos de corrupção – poderia 
servir de mola propulsora. Mas a mu-
dança mais importante que tivemos 
foi a Lava Jato. A Lava Jato foi uma 
reforma política, porque aumentou a 
probabilidade de alguém ser punido 
se recorrer a dinheiro sujo. Isso teve 
um efeito muito importante sobre o 
sistema político.

Que novas trilhas este período deixa-

rá para os cientistas políticos?

Barry Ames, um dos mais conheci-
dos pesquisadores norte-americanos 
sobre o Brasil, escreveu há quase 15 
anos o livro The deadlock of demo-
cracy in Brazil (Os entraves da demo-
cracia no Brasil, FGV, 2003). Na con-
clusão, ele ressaltava que o conjunto 
de instituições sobre as quais se sabia 
pouco no país era formado por Judi-
ciário, Ministério Público e Tribunais 
de Contas. Com o protagonismo que 
essas instituições ganharam, e com o 
baixo grau de conhecimento que ain-
da temos destas, acho que será opor-
tuno para pesquisadores voltarem 
sua atenção para elas. 

A polarização que 

vertebrou o sistema 

político entre centro-

esquerda e centro-direita 

desaparecerá, porque 

o PT foi liquidado e o 

PSDB se enfraqueceu
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O impeachment da presidente Dil-
ma terminou o ciclo, de quase 14 
anos, dos governos do PT. O ex-
presidente Lula no início do seu pri-
meiro mandato teve que tomar uma 
decisão estratégica, como fez o ex-
primeiro-ministro Felipe Gonzalez, 
da Espanha, que optou pela econo-
mia social de mercado e abandonou 
as ideias marxistas do Partido So-
cial Operário, o PT espanhol. Lula 
jogou fora as antigas propostas do 
PT e adotou o estilo da economia 
social de mercado, dominante nos 
países ricos, ocupando não somente 
o espaço, mas continuando e aper-
feiçoando as políticas do ex-presi-
dente FHC.

Palocci, um médico, mostrou-se 
pragmático e tornou-se um excelente 
ministro da Fazenda, usando a teo-
ria econômica tradicional, deixando 
de lado protocolos não testados que 
poderiam levar o país a resultados 
trágicos, como aconteceu na década 
de 80 com os planos heterodoxos. 
As dívidas interna e externa foram 
honradas e o risco país despencou, 
permitindo a queda da taxa de ju-
ros. No Banco Central, o presidente 
Henrique Meirelles seguiu a cartilha 
do programa de metas de inflação, 

Ascensão e queda do PT

Fernando de Holanda Barbosa

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

2007/2008 chegou ao Brasil em 
2009. Ao invés de um tsunami che-
gou como uma marola, nas palavras 
do ex-presidente Lula. O governo 
usou os instrumentos das políticas 
fiscal e monetária. Em 2010 a econo-
mia cresceu 7,5%, quando em 2009 
tinha diminuído de 0,3%. A tabela 
mostra que no segundo mandato do 
ex-presidente Lula o Brasil cresceu 
4,6% ao ano e a taxa de inflação 
média foi igual a 5,1% ao ano.

O sucesso do novo ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, em debelar a 
marola da crise financeira, levou-o a 
alterar os rumos da política econômi-
ca já no final do segundo mandato do 
presidente Lula. No primeiro gover-
no da ex-presidente Dilma o coman-
do do Banco Central foi trocado. No 
lugar do Henrique Meirelles entrou 

usando a taxa de juros como instru-
mento para reduzir a inflação.

Quem planta colhe. A tabela 
mostra o desempenho da economia 
brasileira no primeiro mandato do 
ex-presidente Lula (2003-2006). O 
PIB cresceu 3,5% ao ano e a infla-
ção 6,4% ao ano. Infelizmente, o 
ministro Palocci teve que pedir de-
missão em março de 2006 numa cri-
se política, com origem na invasão 
da privacidade da conta bancária, na 
Caixa Econômica, de um caseiro que 
testemunhara ter visto o ministro 
frequentando uma casa de supostos 
lobistas em Brasília.

O ex-presidente Lula, a despei-
to do mensalão, foi eleito para um 
segundo mandato certamente fru-
to dos bons ventos que sopravam 
da economia. A crise financeira de 

Governos do PT: crescimento do PIB e inflação

Governos PIB (%) Inflação (%)

Lula I 3,5 6,4

Lula II 4,6 5,1

Dilma I 2,2 6,1

Dilma II* -3,7 9,0

Nota: O asterisco indica valores projetados.
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Alexandre Tombini. O Brasil teve 
um novo experimento heterodoxo, 
com um nome pomposo de nova ma-
triz econômica, que substituiu o tri-
pé formado pelo superávit primário, 
câmbio flexível e metas de inflação. 
A desoneração das folhas salariais, a 
injeção maciça de recursos públicos 
no BNDES, o uso dos bancos oficiais, 
Banco do Brasil e Caixa Econômica, 
como instrumentos de política econô-
mica, a fixação dos preços dos com-
bustíveis abaixo dos preços de mer-
cado, a redução artificial dos preços 
da energia elétrica era tudo de errado 
que nosso país já tinha feito no passa-
do. O Banco Central usou do volun-
tarismo e reduziu na marra a taxa de 
juros, sem que nenhum fundamento 
justificasse tal decisão.

O governo do PT deixou de lado 
sua opção pela economia social de 
mercado e embarcou no neopopu-
lismo latino-americano. Um dos res-
ponsáveis por esta mudança, Nelson 
Barbosa, na época Secretário de Po-
lítica Econômica, escreveu que “nos 
três anos iniciais do governo Lula, 
a visão neoliberal foi predominante 
nas ações de política econômica” 
[Barbosa, Nelson e José Antônio P. 
de Souza (2010), A inflexão do go-
verno Lula: política econômica e 
distribuição de renda. In: E. Sader e 
M. A. Garcia (Orgs.). Brasil entre o 
passado e o futuro. São Paulo: Ed. 
Boitempo]. Aqui cabe um parêntese, 
para os neopopulistas a economia so-
cial de mercado é denominada neo-
liberal, uma conotação pejorativa de 
quem tem uma visão maniqueísta do 
mundo. A tabela mostra o resultado 
da nova política “desenvolvimentis-
ta”. No primeiro governo Dilma, a 
taxa de crescimento da economia di-
minuiu para uma média de 2,2% ao 

ano e a taxa de inflação aumentou 
para 6,1% ao ano. 

O tamanho da crise fiscal pro-
duzida no primeiro mandato da 
ex-presidente Dilma foi escondido 
com contabilidade criativa para não 
revelar os verdadeiros números das 
contas públicas. No primeiro ano do 
segundo governo Dilma o déficit pri-
mário desta crise tornou-se conhe-
cido, incluindo-se o valor das peda-
ladas fiscais, os empréstimos ilegais 
obtidos da Caixa Econômica e do 
Banco do Brasil. A consequência da 
irresponsabilidade na administração 
da economia foi a maior recessão da 
economia brasileira desde a década 
de 30 do século passado. A tabela 
evidencia o tamanho do desastre: a 
economia brasileira encolheu cerca 
de 7,4% no biênio 2015/2016.

O grande sucesso dos governos 
do PT é o Bolsa Família. Este tipo de 
programa de transferência condicio-
nal de renda (TCR, CCT conditional 
cash transfer, no acrônimo em in-
glês) foi introduzido no México, em 
1997, por Santiago Levy, economista 

mexicano e antigo professor da Uni-
versidade de Boston, onde se douto-
rou. A TCR, baseada na teoria eco-
nômica convencional, sem nenhuma 
conexão heterodoxa, é um programa 
de baixo custo e que vai direto para 
aqueles que necessitam. No Brasil, 
como aconteceu em outras partes do 
mundo, é um sucesso, contribuindo 
para diminuir a desigualdade de ren-
da. O coeficiente de Gini, que mede 
a desigualdade, diminuiu de 0,58, em 
2003, para 0,54 em 2009. O coefi-
ciente em 2011 foi igual a 0,53 e em 
2014 atingiu o valor de 0,52.

O governo do PT teve duas fases. 
Na primeira, com a estratégia da eco-
nomia social de mercado foi um su-
cesso. Na segunda, com a cartilha do 
neopopulismo latino-americano foi 
um fracasso. O ex-presidente Lula, 
que usa nos seus discursos imagens 
simples, esqueceu-se do ditado popu-
lar do futebol que recomenda não me-
xer em time que está ganhando. Não 
somente mudou a política econômi-
ca, mas escalou um novo técnico sem 
prévia experiência política. Moral da 
história: em time que está perdendo 
troca-se de técnico. O impeachment, 
de acordo com a Constituição, ou o 
golpe segundo os neopopulistas, não 
teria acontecido se o nosso país não 
estivesse sofrendo um prejuízo de 
200 bilhões de dólares em 2016. Esta 
estimativa conservadora supõe o 
produto brasileiro de pouco mais de 
2,5 trilhões de dólares (em paridade 
de poder de compra) e uma perda de 
7,5% devido à recessão. Os erros de 
política econômica custaram caro ao 
PT, mas quem está pagando a conta 
é o povo brasileiro. O neopopulismo 
comprova, mais uma vez, o ditado 
popular de que o inferno está cheio 
de boas intenções. 

Os erros de política 

econômica custaram  

caro ao PT, mas quem 

está pagando a conta é  

o povo brasileiro.  

O inferno está cheio de 

boas intenções
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Há algum tempo nos demos con-
ta de uma realidade emergente da 
Constituição de 1988 que mostrava 
avanços institucionais relevantes do 
Estado brasileiro e sua administra-
ção pública.

Na administração pública como 
um todo, se houve espaço para o ex-
cessivo aparelhamento partidário dos 
cargos de direção e assessoramento, 
com resultados nefastos, é também 
inegável que cresceu a exigência do 
concurso público como instrumento 
básico de gestão e profissionalização 
dos recursos humanos do Estado.

Quero chamar a atenção para 
uma matéria que julgo de grande 
importância: a interface entre o 
dirigente indicado politicamente – 
 especialista ou generalista, de ori-
gem interna ou não – com o corpo 
técnico da administração pública.

Há sempre certo nível de tensão 
entre esses papéis, de parte a parte. 
De um lado, o dirigente que passa a 
ter a confiança política de seu supe-
rior, deve seguir as linhas traçadas 
pelo novo governo, eleito legitima-
mente, desde que o faça dentro das 
normas para extrair o melhor dos 
recursos disponíveis – entre eles, os 
quadros técnico e administrativo. 

variem os pesos relativos de cada 
um em diferentes instituições, áreas 
funcionais e hierarquias. O adequa-
do controle político da burocracia é 
essencial. Um dos problemas a que 
estamos sujeitos neste momento de 
crise econômica e política está em 
invertermos, dadas as emoções, a or-
dem das coisas.

Por outro lado, aqueles quadros 
concursados de carreira dispõem do 
conhecimento mais especializado e 
da memória programática da orga-
nização, com noção histórica de su-
cessos e fracassos, assim como maior 
domínio do quadro normativo que 
regula decisões e ações. São mais ha-
bituados aos requisitos de suas pro-
fissões, normas, planos e programas, 
protocolos de operação, estruturas 
de divisão do trabalho e mecanismos 
de coordenação e controle.

A interface no desempenho desses 
papéis exige liderança e profissio-
nalismo de ambas as partes. Requer 
competências, que passam pela per-
suasão, negociação e administração 
de conflitos gerados pela interdepen-
dência na busca de resultados pela 
convergência de esforços.

Em geral, e por várias razões, a 
sociedade é extremamente crítica 

Política e administração:  
desvios e desafios

Bianor Scelza Cavalcanti

Professor da Fundação Getulio Vargas

Esse dirigente, indicado politicamen-
te para um cargo de confiança, por 
ser mais sensível ao horizonte tem-
poral político, é peça fundamental 
para a dinâmica democrática. 

A fronteira entre política e ad-
ministração no setor público jamais 
tem contornos absolutos, ainda que 
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tanto em relação ao elemento polí-
tico, como no técnico-administrati-
vo, nos âmbitos do Estado e de sua 
administração pública. Há momen-
tos em que chegamos, pelas vias da 
justa indignação, às raias de um 
injusto preconceito. Ora tende-se 
a satanizar mais o elemento polí-
tico, ora burocratas e técnicos dos 
setores em crise. Hoje, vivemos a 
tempestade perfeita.

Nesse sentido, estão em pauta im-
portantes propostas de mudança e 
aprimoramento da legislação, com o 
objetivo de melhorar os padrões de 
governança. Elas envolvem a redu-
ção de pessoal e a revisão da forma 
como os gestores poderiam ser indi-
cados politicamente, tanto na admi-
nistração direta como na indireta.

Tudo indica que, em nossa ad-
ministração pública, marcada pela 
falência da representatividade e al-

tos níveis de corrupção sistêmica, a 
liderança político-administrativa se 
coloca separada do funcionalismo 
de carreira. O ambiente de negócios 
na esfera política, a serviço de uma 
combinação espúria entre o finan-
ciamento de campanhas e a imoral 
geração de fortunas, orienta os di-
rigentes de escalões mais altos para 
fora da organização. Não há foco 
pela cidadania e pelo país, mas sim 
em acordos nefastos com empreitei-
ros e fornecedores.

Sem que a direção político-
administrativa desempenhe seu 
papel indispensável, os escalões 
técnico-burocráticos sofrem com 
a desatenção, isolamento no tra-
balho e mesmo punições disfar-
çadas, deixando-se empurrar para 
caminhos que representam grave 
distorção de papéis, como o do 
corporativismo. Ou seja, voltam-

se prioritariamente para seus pró-
prios interesses, alienando-se do 
indispensável compromisso com o 
interesse público. 

É interessante notar que a maior 
generalização de concursos e van-
tagens inerentes à função pública 
favoreceram a atração de talentos 
para o setor. Gente, portanto, que 
sabe melhor agregar e articular seus 
interesses para o autofavorecimento, 
emoldurados em “racional” discurso 
de legitimidade. A figura do humilde 
e desqualificado “barnabé”, assim 
como da “Maria Candelária”, fica-
ram no passado distante.

Necessário se faz revisar, portan-
to, além do arcabouço institucio-
nal, os mecanismos de governança 
e gestão, que se apresentam como 
tecidos esgarçados, ou mesmo rom-
pidos, no nível organizacional da 
administração pública. 

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

Outros estados: 
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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Diante do desequilíbrio das contas 
públicas, o governo federal resolveu 
apostar tudo em uma só reforma 
constitucional: limitar o crescimento 
de sua despesa primária. Isso gerou 
intenso debate, mas pouco se comen-
ta sobre regras fiscais adotadas em 
outros países, inclusive em resposta 
à crise global. 

Antes de tudo, importa alertar que 
a limitação da despesa (expenditure 
rule), como ora proposta, não é a úni-
ca regra e nem a mais comumente ado-
tada no exterior. Os outros tipos são: 
o controle do endividamento (debt 
rules), regra para o resultado orça-
mentário (balanced budget rule) e até 
mecanismos que envolvem as receitas 
governamentais (revenue rules).  

Estudo publicado pelo FMI em 
2015 (Fiscal rules at glance) compa-
rou essas regras em 88 países desde 
1985. O gráfico a seguir traz o nú-
mero de países que adotou cada tipo 
de regra. Fica evidente que predo-
minam claramente os modelos que 
limitam o resultado (primário e/ou 
nominal) e aqueles que restringem a 
dívida pública. A minoria optou por 
limitar a variação real do gasto.  

O quadro descreve de forma sin-
tética as regras adotadas pelos países 
que seguem alguma forma de restri-
ção à expansão da despesa pública 
em termos reais. 

tados à sustentabilidade das contas 
públicas no curto e no longo prazo. 

Nos poucos casos em que se bus-
ca limitar a expansão do gasto em 
termos reais, pode-se notar diferen-
tes metodologias para definir a sis-
temática de controle. Entre outros 
aspectos, ora levam em conta ciclos 
econômicos, ora diferenciam a na-
tureza da despesa (corrente versus 
investimento), ora usam válvulas de 
escape, e, em comum, adotam prazo 
de vigência menor do que os 20 anos 
propostos no Brasil.

Na Austrália, desde 2009, o cres-
cimento real da despesa não pode su-
perar 2%. No entanto, se constatado 
crescimento econômico acima do PIB 

A PEC do teto e o resto do mundo

José Roberto Afonso

Pesquisador da FGV/IBRE e  

professor do IDP

Felipe Salto

Professor do curso master da FGV/

EESP e assessor parlamentar no Senado

Leonardo Ribeiro

Analista do Senado Federal e 

especialista em orçamento público

Elaboração própria. Fonte primária: IMF, Fiscal rules at glance, 2015; ver em: http://bit.ly/2cNFwIU.

Regras fiscais adotadas em 88 países 
Número de países

Dos 88 países pesquisados pelo 
FMI, apenas 14 deles (menos de 
16% do total) optaram por conter 
o crescimento real do gasto público 
– a saber: Austrália, Bélgica, Croá-
cia, Dinamarca, Finlândia, França, 
Holanda, Hungria, Islândia, Israel, 
Kosovo, México, Peru e Polônia. 

Cerca de dois terços daqueles paí-
ses que limitam a variação do gasto 
real, também aplicam teto para a dí-
vida pública. Os europeus antes lis-
tados estão submetidos ao limite de 
60% do PIB da União Europeia. A 
prática de combinar as duas regras é 
comum entre economias emergentes. 
Estudos já concluíram que isso me-
lhora a efetividade de controles vol-
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do gasto corrente, mas a regra pode 
ser suspensa por três anos se ocorrer 
baixo crescimento ou o Congresso 
decretar emergência. Assim, no biê-
nio 2013/14, o Peru aplicou só a re-
gra de controle do déficit fiscal.

Não faltam diferenças entre as 
experiências internacionais e a pro-
posta em debate no país da jabuti-
caba, a chamada PEC do Teto (PEC 
no 241). Em primeiro lugar, nenhum 
dos países analisados congelou o 
gasto em norma constitucional, ain-
da que transitória. 

Já existem instrumentos na insti-
tucionalidade vigente, também com 
força legal e mais adequadas ao pla-
nejamento, como o plano pluria-
nual e as diretrizes orçamentárias. A 
LDO, aliás, já fixa uma regra para o 
tamanho do gasto de cada governo, 
uma vez por ano, para os próximos 
três anos, no anexo de metas fiscais. 
Embora todos atentem apenas para a 
meta de resultado primário, ela é uma 
variável derivada das outras duas me-
tas: tamanho da receita e da despesa 
primária. Isso é feito por exigência da 
lei de responsabilidade fiscal, que, por 
ser complementar e ter caráter per-
manente, evitou fixar em seu corpo 
aquelas metas fiscais. Enfim, muitas 
lições podem ser aprendidas a partir 
da farta experiência internacional. O 
Brasil poderia optar por uma estraté-
gia mais abrangente, que contemplas-
se outras regras, sobretudo o limite 
para dívida (já exigido pela Constitui-
ção, mas sempre evitado pela União) 
e, ao mesmo tempo, com uma fórmu-
la mais inteligente e sofisticada, que 
considerasse os diferentes estágios do 
ciclo econômico e a natureza das di-
ferentes rubricas da despesa pública. 
Aperfeiçoar para tornar mais efetivas 
e eficazes as regras.  

Austrália
Limite de 2% de crescimento real. Regra flexibilizada quando: PIB acima do PIB 
potencial e resultado fiscal superavitário (> 1%)

Bélgica
Teto para crescimento real da despesa primária. Regra vigorou por 6 anos 
(1993-1998)

Croácia
Desde 2014, crescimento real da despesa limitado à taxa de crescimento do PIB 
potencial. Exceção: medidas específicas compensando o excesso

Dinamarca
No biênio 2007/2008, vedado crescimento real do consumo do governo (gasto 
corrente)

Finlândia
Desde 2003, proibição para crescimento real do gasto primário não cíclico. A regra 
é revisada a cada 4 anos 

França
Teto para crescimento real da despesa definido em planos plurianuais revisados 
a cada 4 anos  

Holanda
Teto para o crescimento real da despesa revisado a cada 4 anos. Em 2009 e 2010, ex-
cluiu-se da regra o gasto com benefícios de seguro-desemprego e assistência social

Hungria Teto para crescimento real da despesa no biênio 2010/11

Islândia
Teto para crescimento real da despesa (2% para gastos correntes e 2,5% para gas-
tos com transferências). Desde 2009, a regra tem sido descumprida e o foco tem 
sido atingir metas de resultado primário

Israel Desde 2005, lei fixando limites variáveis de crescimento real da despesa 

Kosovo
Entre 2006 e 2008, o governo se empenhou para que o crescimento real da 
despesa corrente ficasse abaixo de 0,5%. Desde 2009, essa regra vale somente 
para municípios

México
Desde 2013, a lei estabelece um teto para o crescimento do gasto corrente estru-
tural. Disposição transitória o limitou em 2% até 2017

Peru

Desde 2000, a lei definiu um teto para o crescimento real da despesa corrente: 
2% (2000-2002), 3% (2003-2008) e 4% em 2009. Em 2013/14, vigorou somente re-
gra para controlar o déficit fiscal. Adotada válvula de escape: qualquer regra fiscal 
pode ser suspensa por três anos quando PIB apresentar baixo crescimento e/ou 
Congresso decretar situação de emergência

Polônia
Limite temporário de 1% para o crescimento real de gastos discricionários e de 
novos gastos 

Regras adotadas para limitar o crescimento  
real da despesa pública

Elaboração própria. Fonte primária: IMF, Fiscal rules at glance, 2015; ver em: http://bit.ly/2cNFwIU.

potencial, com superávit acima de 
1% do PIB, a regra é flexibilizada. 

O PIB potencial também é referên-
cia na Croácia: desde 2014, por acordo 
político, o crescimento real da despesa 
fica limitado à mesma taxa do PIB po-
tencial, a menos que o excesso seja fi-
nanciado por medidas específicas.

Também por acordo político, a 
Bélgica logrou não expandir a des-
pesa primária por seis anos (1993-
1998). Prazo este que já pode ser 
tido como longo comparado a outros 
países – França, Finlândia e Holanda 
revisam a regra a cada quatro anos. 

Aliás, a Holanda também ilustra 
como a abrangência da regra muda 
ao longo do tempo: foram excluídos 
do teto os benefícios de seguro-de-
semprego e assistência social no biê-
nio 2009/2010. 

Já países como Dinamarca, Islân-
dia, Kosovo, Peru e México opta-
ram por limitar apenas a expansão 
do gasto corrente. Estudos também 
apontam que regras desse tipo podem 
prejudicar os investimentos públicos.

Sobre as chamadas válvulas de 
escape, é exemplar o caso peruano: 
desde 2000, foi limitada a variação 
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Sem contraparte

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Estados buscam socorro financeiro, mas há 
pouco avanço em aprimorar a prestação de 

contas para um maior controle fiscal

pesquisadora da Economia Apli-
cada da FGV/IBRE, explica que a 
própria lei apresenta uma lista de 
gastos que podem ficar fora do côm-
puto da LRF, como indenização por 
demissão de servidores, ou despesas 
de inativos custeadas por arrecada-
ção de contribuições de segurados. 
Conforme foi se aproximando do 
limite, entretanto, parte dos esta-
dos passou a dar novas leituras às 
exceções, excluindo total ou par-
cialmente despesas com inativos, 
aportes à Previdência, terceirizados, 
Imposto de Renda na Fonte, com 
apoio dos respectivos tribunais de 
contas, responsáveis pela aprova-
ção dos relatórios de gestão fiscal. 
“Quando esses estados chegaram ao 
limite prudencial de gasto, de 57% 
da RCL, já deveriam ter adotado as 
medidas mais simples previstas na 
lei, como cortes na criação de no-
vos cargos e horas extras, controle 
de aumentos salariais e de terceiri-
zados, mas acabaram prorrogando 
essa situação”, diz.

Na primeira edição do Boletim 
das finanças públicas dos entes 
nacionais, lançada em maio deste 
ano, o Tesouro Nacional já alertava 

No mês de setembro, estados do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
bateram à porta do ministro Hen-
rique Meirelles buscando ajuda. 
O apelo foi contundente: sem o 
aporte de R$ 7 bilhões – metade do 
valor demandado em pedido ante-
rior – 14 deles ameaçavam decre-
tar estado de calamidade pública, 
tal qual fez o Rio de Janeiro em ju-
nho, antes de receber uma ajuda de 
R$ 2,9 bilhões para cumprir com-
promissos com as Olimpíadas. E se 
justifica. Apesar da deterioração 
da situação fiscal dos estados bra-
sileiros não ser um fato novo, no 
decorrer deste ano uma apuração 
mais detalhada dos dados mostrou 
que o problema era mais grave do 
que se previa.

Parte dessa “surpresa” foi resul-
tado da contabilidade criativa que 
vários estados passaram a adotar 
para encaixar a prestação de contas 
com gastos de pessoal dentro dos 
limites da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – de 60% da receita corrente 
líquida (RCL) –, a partir do momen-
to em que sua arrecadação se des-
colou do ritmo de crescimento das 
despesas. Vilma da Conceição Pinto,  



CONJUNTURA MACROECONOMIA

2 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  2016

para o problema que as diferenças 
metodológicas adotadas pelos es-
tados traziam para o acompanha-
mento da situação fiscal de cada 
ente, o que também inviabiliza a 
comparação entre os mesmos. No 
relatório, o Tesouro aponta que, 
considerando gastos com ativos 
e inativos, o crescimento real das 
despesas de pessoal entre 2009 e 
2015 apresentou mediana de 38%. 
No Rio de Janeiro, esse aumen-
to foi o mais expressivo, de 70%, 
sendo que os inativos representam 
mais de 40% dessa expansão. No 
Piauí, os inativos também signifi-
caram mais da metade do aumento 
das despesas, e em Santa Catarina 
a participação de ativos e inativos 
na expansão dos gastos quase se 
equiparou. Para fazer esse cálculo, 
o Tesouro usou dados preliminares 
para 2015, e prevê divulgar uma 
versão revisada em outubro.

Outro levantamento, realizado 
pelo economista Pedro Jucá Maciel 

antes de assumir o cargo de subse-
cretário do Tesouro Nacional em 
julho, também buscou identificar o 
peso das despesas não computadas 
nos relatórios dos estados para che-
gar a uma estimativa mais próxima 
de sua real situação fiscal. Para o 
período de 12 meses encerrados em 

abril deste ano, Maciel apontou que 
20 estados estariam fora do enqua-
dramento da LRF. No caso do Rio 
de Janeiro – que no relatório de ges-
tão fiscal de 2015 declarou uma re-
lação de despesa total com pessoal 
de 33,48% da RCL –, esse valor 
salta para 66%.

Mais transparência
Para reverter esse quadro, a reco-
mendação expressa pelo Tesouro 
no boletim de maio foi a adoção 
das medidas previstas no Projeto 
de Lei Complementar 257/2016, 
que trata da extensão do prazo 
de refinanciamento das dívidas 
dos estados. No texto original, o 
projeto previa contrapartidas que 
iam de medidas de restrição a gas-
tos – como proibição de reajustes 
salariais nos dois anos seguintes à 
assinatura do aditivo e instituição 
de regime de previdência comple-
mentar para o funcionalismo – à 

Dados do Tesouro 

apontam que, considerando 

gastos com ativos e inativos, 

o crescimento real das 

despesas de pessoal entre 

2009 e 2015 apresentou 

mediana de 38% 

*Estados que classificam parte das despesas de pessoal como custeio. Esses valores foram somados. Fonte: Siconfi/STN. Elaboração Pedro Jucá.

Despesa com pessoal acumulada em 12 meses até abril/16 em % da RCL,  
incluindo despesas não computadas

Limite da LRF
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padronização de conceitos dessa 
classe de despesas. Ao passar pelo 
Congresso, entretanto, as 37 pági-
nas do PLP foram reduzidas a 13, e 
as condicionalidades que focavam 
a disciplina fiscal desapareceram.

Ana Carla Abrão Costa, secre-
tária da Fazenda de Goiás, defende 
a necessidade de revisão das re-
gras. “Hoje trabalhamos com uma 
interpretação moldada dentro da 
conveniência de cada tribunal de 
contas, para enquadrar todos os 
poderes na lei. Mas não adianta eu 
declarar gastos de 59% da RCL se 
depois o cheque que eu preencho 
representa 76%”, afirma. “O ar-
gumento de que sob uma revisão 
todos estariam desenquadrados é 
querer esconder a verdade. Essa é 
uma agenda imprescindível e é pos-
sível fazê-lo, determinando uma re-
gra de transição”, diz.

Para o secretário de Fazenda do 
Ceará, Mauro Benevides Filho, as 
contrapartidas retiradas do PLP 
257 eram fundamentais no cami-
nho do ajuste fiscal dos estados. 
“É preciso permitir que a popula-
ção veja com transparência como 
está sendo usado o recurso públi-
co”, diz. E vai além. “A redução 
das despesas com o funcionalismo 
passa também por auditorias na 
folha de pagamento e medidas que 
possibilitem a retirada dos quadros 
servidores que não atingem o de-
sempenho necessário para o exer-
cício de um cargo público. Uma 
gestão mais focada em resultados 
e metas também se torna impres-
cindível para melhoria do serviço 
público”, diz. O secretário lembra 
que o agravamento dessa situação 
implicou perda de capacidade de 
investimento em muitos estados, 

item caro ao Ceará, que o governo 
buscou proteger através do corte 
de despesas (ver pág. 28).

Segundo dados preliminares do 
Tesouro, em 2015 os investimentos 
dos estados registraram redução de 
38% em relação ao ano anterior. 
Isso, lembra Vilma, mesmo com o 
aumento do endividamento desses 
entes. “Graças em parte a um li-
mite frouxo para concessão de ga-
rantias, até 2015 a União manteve 
certo ritmo de empréstimos, focan-
do o estímulo a investimentos que 
mitigassem a trajetória recessiva 
da economia, mas esse crédito foi 
parcialmente desviado para custear 
compromissos obrigatórios”, lem-
bra, agravando a situação fiscal 
dos estados.

Mesmo com o crescimento do 
coro a favor da revisão da LRF, en-
tretanto, José Roberto Afonso, pes-
quisador associado da FGV/IBRE, 
defende que, mais do que mudar 
regras, é preciso mudar práticas. 
“Não falta lei. Sobra criativida-
de”, afirma. “Que garantia se tem 

de que novas leis não receberão o 
mesmo tratamento? O principal 
problema é que justamente os ór-
gãos públicos que deveriam anali-
sar as contas (tribunais de contas), 
julgar as mesmas (assembleias le-
gislativas), denunciar as irregulari-
dades (ministério público) e julgar 
os crimes (tribunais de justiça), são 
justamente eles que mais tomaram 
iniciativa de fazer leituras hetero-
doxas das  regras”, avalia.

Para Afonso, o caminho para a 
correção do comportamento fiscal 
dos estados está na ampliação do 
debate sobre o tema. “É preciso ter 
mais clareza e precisão dos proble-
mas. E, nesse sentido, acho que os 
técnicos têm ajudado muito pouco 
para o debate”, diz. “Em que pese 
o Brasil ser dos países que mais 
publicam dados fiscais em todo o 
mundo, isso não tem se transfor-
mado em estudos e subsídios para 
o debate popular e político na mes-
ma proporção do que foi publica-
do. Sobram insumos, mas faltam 
produtos.” Vilma, do IBRE, lem-
bra que a própria LRF prevê ins-
tâncias de debate como o Conselho 
de Gestão Fiscal, que ainda não foi 
criado. “Ele integraria as três esfe-
ras de governo – federal estadual 
e municipal – que iriam monitorar 
o cumprimento de limites, pro-
por aprimoramentos e padronizar 
dados”, diz. Em artigo publicado 
na edição de agosto, Afonso tam-
bém destacou a criação de uma 
instituição fiscal independente 
(IFI) para fortalecimento desse 
arcabouço institucional, produ-
zindo e divulgando análises sobre 
as contas públicas, colaborando 
para a ampliação e qualificação do  
debate fiscal.  

O caminho para a correção 

do comportamento 

fiscal dos estados está na 

ampliação do debate. É 

preciso ter mais clareza e 

precisão dos problemas 

José Roberto Afonso, FGV/IBRE
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Exemplo nordestino

A disparada das despesas correntes 
nos estados tem criado um entrave 
adicional à retomada do crescimen-
to: a redução dos investimentos. 
Dados preliminares do Tesouro Na-
cional apontam uma queda nominal 
de 38,22% nos investimentos dos es-
tados em 2015, em relação a 2014, 
variando de uma retração de 9% no 
Pará a 71% no Espírito Santo. No 
acumulado até o segundo bimestre de 
2016, houve sinais de retomada, com 
16 estados migrando para o campo 
positivo. Ainda assim, são tímidos, 
considerando a base de 2015.

Flavio Ataliba Barreto, diretor-
geral do Instituto de Pesquisa e Es-
tratégia Econômica do Ceará (Ipece), 
lembra que o investimento foi o gran-
de propulsor da expansão econômica 
do estado na última década, quando o 
crescimento do PIB cearense superou a 
média nacional. Há vários anos o esta-
do se mantém entre os quatro maiores 
investidores em termos nominais.“O 
Ceará, que representa cerca de 2% 
da riqueza brasileira, ficou no tercei-
ro lugar entre os estados com maior 
investimento absoluto em 2015, per-
dendo apenas para São Paulo e Rio de 
Janeiro”, diz. Mauro Benevides Filho, 
secretário da Fazenda do Ceará, apon-
ta que, em volume de investimentos 
em relação à receita corrente líquida, 
o estado ganhou a liderança nacio-
nal, com 16% em 2015, seguido por 
Rio de Janeiro, com 13%. “Isso só foi 
possível devido ao corte feito nas des-
pesas correntes de aproximadamente 

R$ 400 milhões”, afirma. Ataliba 
descreve que esse investimento esteve 
voltado principalmente para infraes-
trutura, como nas áreas de recursos 
hídricos, com o Cinturão das Águas, 
ampliação de rodovias, e no Comple-
xo Portuário de Pecém. Outro desta-
que foi a inauguração, em 2012, de 
um centro de convenções de 152 mil 
metros quadrados, entre os maiores 
do país, que estendeu a oferta de tu-
rismo da capital para o segmento de 
negócios. “Esse projeto impulsionou 
o investimento privado em novos 
hotéis, restaurantes e pousadas, de-
monstrando complementaridade com 
o esforço público”, afirma. No cam-
po social, Benevides destaca a exten-
são do investimento do estado na re-
qualificação do ensino fundamental, 
de competência dos municípios. Gra-
ças a esse esforço, ressalta, em 2015 o 
estado abrigava 77 das 100 melhores 
escolas públicas do Brasil nos primei-
ros cinco anos de ensino. Os dados 
são do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) relativos 
a 2015, divulgados pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo Benevides, grande parte 
do esforço de investimento do esta-
do saiu de recursos próprios, princi-
palmente do ICMS, graças ao apri-
moramento da gestão fiscal ligado 
à adoção de novas tecnologias, em 
um investimento de R$ 300 milhões. 
Entre as mudanças destaca-se a ado-
ção de um sistema de pagamento 

de tributo com 
cartão de crédito, 

aceito pelo Banco do 
Brasil e Bradesco, que tem benefi-
ciado principalmente empresas com 
problema de fluxo de caixa no paga-
mento do ICMS. Outro investimento 
foi em um módulo fiscal eletrônico 
– em operação piloto em três redes 
comerciais, entre elas a de supermer-
cados Pão de Açúcar e a de farmá-
cias Pague Menos – que transmite a 
informação de venda para o governo 
no ato da compra, online, permi-
tindo um controle diário da receita 
de ICMS. Para evitar evasão, desde 
2011 o estado passou a investir em 
scanners de verificação de carga, que 
hoje totalizam sete distribuídos entre 
fronteiras e portos, além de um apa-
relho móvel semelhante aos fixos. 
Com esses equipamentos, o contro-
le e a liberação de mercadorias são 
feitos através de um único centro de 
operação localizado na capital. Com 
isso, segundo o secretário, o estado 
conseguiu um ganho de arrecadação 
de R$ 600 milhões desde o início da 
operação. “É uma produtividade que 
tende a se reduzir com o tempo, pois 
as tentativas de evasão passam a se 
reduzir. Mas também temos ganho 
no campo da segurança, inibindo a 
passagem de drogas”, diz.
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Ataliba ressalta que, além das di-
ficuldades inerentes da crise, com a 
queda geral do desempenho do setor 
de serviços – que corresponde a 74% 
da economia cearense – e uma redu-
ção de R$ 425 milhões no repasse do 
Fundo de Participação dos Estados 
somente no acumulado de janeiro a 
julho deste ano em relação ao mesmo 
período de 2015, o estado ainda tem 
que mitigar o impacto da seca, “pelo 
quinto ano seguido, numa situação 
sem precedentes na história do esta-
do”, afirma. O economista diz que a 
situação tem sido controlada graças 
a três décadas de investimentos para 
suportar longos períodos de estia-
gem e que permitem, por exemplo, 
a cultura de peixes em açudes para 
alimento da população e a cultura de 
frutas de boa adaptação ao semiári-
do, como o melão, que é exportado. 

Para enfrentar problemas trazidos 
pela escassez de água, o Ceará também 
conta com apoio do Banco Mundial, 
sendo o único estado brasileiro a parti-

cipar do PrF (Program for Results), li-
nha de crédito em que os desembolsos 
são condicionados ao desempenho. 
Criado em 2012, o PrF financia proje-
tos em 27 países, sendo 12 na África e 
no Oriente Médio. No caso do  Ceará, 
envolve empréstimos de R$ 350 mi-
lhões no período de 2014 a 2017, 

para financiar uma série de programas 
concentrados em três áreas: capacita-
ção profissional, assistência à família 
– com foco no atendimento a crianças 
entre zero e 5 anos – e qualidade da 
água. “Além da escassez em si, o pro-
blema do baixo nível nos açudes dos 
rios é a pouca qualidade da água, devi-
do ao alto grau de impurezas, que difi-
culta seu tratamento”, explica Ataliba. 
O economista afirma que o resultado 
do programa tem sido positivo e que o 
estado já prepara proposta para uma 
nova rodada de empréstimos em 2018. 
Segundo Ataliba, além da ajuda finan-
ceira, o programa foi benéfico por esti-
mular o aperfeiçoamento das métricas 
de monitoramento dos programas, que 
já estavam previstos no Plano Pluria-
nual, bem como sua continuidade com 
a mudança de gestão. “Mesmo com 
a transição de governo, pudemos ga-
rantir estabilidade ao planejamento re-
alizado, já que a descontinuidade dos 
programas implicaria o cancelamento 
dos desembolsos”, conclui. (S.M.)  

Em 2015 o Ceará  

teve 77 das 100 

melhores escolas 

públicas do Brasil  

nos primeiros cinco 

anos de ensino,  

segundo o Ideb

Fonte: Tesouro Nacional, valores nominais.

Com 2% do PIB nacional, Ceará é 4o maior em investimento
(em R$ milhões)
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O debate sobre os rumos da política 
monetária voltou com força porque 
os sinais de queda da inflação têm 
sido reforçados e o impacto das des-
pesas com juros sobre a evolução 
da dívida pública é muito elevado. 
Ademais, o patamar da taxa de juros 
impede a retomada dos investimen-
tos e contribui para a valorização da 
moeda nacional. 

As despesas com juros no se-
tor público brasileiro são, há anos, 
muito superiores às de outros paí-
ses, mesmo considerando que nossa 
situação fiscal é pior. Os dados do 
Sistema de Contas Nacionais nos 
possibilitam identificar qual é a des-
pesa com juros por parte da socieda-
de (não apenas do governo). Nessa 
informação não está descontado, 
propositadamente, o recebimento de 
juros, para ressaltar quanto o con-
junto de agentes econômicos dispen-
dem com juros, independentemente 
dos beneficiários. Foram levantados 
os dados para o Brasil e, a título de 
comparação, para os Estados Unidos 
– que possuem uma carga tributária 
bem menor – e para a França, que 
possui uma carga tributária superior 
à nossa e um Estado de bem-estar 
social ainda mais dispendioso que 

essa disparidade. Mesmo quando o 
Brasil apresentou um resultado fis-
cal substancialmente melhor que o 
atual, entre 2003 e 2010, a despesa 
com juros foi muito superior à dos 
outros dois países.  

A alta taxa de juros praticada nas 
últimas décadas certamente contri-
bui para esse resultado. Alguns argu-
mentos buscam explicar essa caracte-
rística de nossa economia. Um deles 
é a vinculação entre a remuneração 
das operações de curto prazo e de 
longo prazo no mercado financeiro. 
A Selic, criada originalmente como 
a taxa de juros básica das operações 
entre o Banco Central e o restante do 
mercado, de modo a ser um referen-
cial para a formação das demais ta-
xas, teve seu uso distorcido a ponto 
de, em julho de 2016, corresponder 
ao indexador de 77% da dívida pú-
blica (e de 80% nos últimos 12 me-
ses até esse período). A flexibilidade 
para reduzir a taxa de juros básica 
é muito baixa nesse cenário, pois a 
sua diminuição poderia dificultar a 
rolagem da dívida. É uma impor-
tante distorção do sistema financei-
ro brasileiro, e que vem se acentu-
ando. Em nenhum período da série 
histórica publicada pelo Bacen, que 

Está na hora de reduzir 
a taxa de juros

o brasileiro. Os dados se encontram 
na tabela ao lado. 

A relação entre juros pagos e PIB 
no Brasil é superior ao dobro da en-
contrada para os outros dois países. 
Não parece que a nossa situação 
fiscal, ainda que mais deteriorada 
que a de EUA e França, justifique 

Nelson Marconi

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



CONJUNTURA MACROECONOMIA

O u t u b r o  2016  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  31 

se inicia em dezembro de 2001, essa 
relação foi tão elevada. Desvincular 
progressivamente a Selic da remu-
neração dos títulos públicos é uma 
medida importante para possibilitar 
a redução da primeira.

Outro motivo que estimula a 
alta da taxa de juros é a situação 
fiscal. Certamente esse é um dos 
principais problemas da economia 
brasileira; porém, mesmo quando 
tínhamos superávits expressivos 
(e a inflação era declinante), nos-
sa taxa real de juros foi muito alta. 
Entre 2003 e 2011, nosso superávit 
primário foi superior a 2% (com 
exceção de 2009), chegando a su-
perar 2,5% em alguns períodos, e 
mesmo assim a taxa real de juros 
ex post (comparada à inflação fu-
tura), foi inferior a 3% apenas em 
um curto período de 2009, chegan-
do a atingir mais de 10% entre o 
final de 2004 e meados de 2006.

O terceiro motivo é o combate à 
inflação. O impacto da taxa de ju-
ros, nesse caso, ocorre tanto através 
da redução do nível de atividade – 
que deveria arrefecer as pressões sa-
lariais e dos demais custos, além de 
coibir elevações de margens de lucro 
– como através da valorização da 
moeda e a consequente pressão para 
a redução dos preços dos bens e ser-
viços comercializáveis. Os gráficos a 
seguir permitem inferir duas suposi-
ções: a taxa de juros afeta mais in-
tensamente apenas alguns segmentos 

dos preços livres, e sobre estes últi-
mos o seu efeito já tem se demons-
trado bastante efetivo.

No gráfico 1, temos a evolução 
da inflação de uma parcela dos bens 
cujos preços são livres (não moni-
torados) – duráveis, semi e não du-
ráveis, e da taxa de juros praticada 
nos 12 meses anteriores, pois o seu 
impacto sobre o nível de atividade 
e preços ocorre de forma defasada. 
A variação em 12 meses dos preços 
dos dois primeiros grupos se encon-
tra atualmente no patamar de 5,5 

Gráfico 1: IPCA – evolução dos preços livres de bens duráveis, semi e não duráveis e 
(variação % em 12 meses) e Selic (taxa média nos 12 meses anteriores)

Participação (%) de juros pagos no PIB

2000-2002* 2003-2010** 2011-15***

Brasil 44,5 48,0 36,5

EUA  21,1 14,8

França 22,8 22,2 15,6

* Para o Brasil, entre 2000 e 2001. ** Para os EUA, entre 2008 e 2010. *** Para o Brasil, entre 2011 e 2013.
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e 2,5%, respectivamente, e pode-se 
observar claramente o efeito exerci-
do pela alta dos juros sobre eles. No 
grupo dos não duráveis, que inclui 
alimentação e bebidas, artigos de 
limpeza, produtos farmacêuticos, 
higiene pessoal, fumo e leitura, a in-
flação está bem mais elevada, entre 
14 e 15%, principalmente devido ao 
choque dos preços de alimentos, que 
já está se dissipando, e nota-se que a 
relação entre a evolução dos preços 
desses itens e o comportamento da 
taxa de juros é pouco significativa.  

No gráfico 2, observa-se a relação 
entre a inflação de serviços e a evolu-
ção da taxa de juros. Primeiramente, 
nota-se que essa relação parece ser, 
novamente, pouco expressiva. Adicio-
nalmente, percebe-se que a variação 
desses preços é superior à dos demais 
preços livres desde 2004, e essa dife-
rença acentuou-se a partir de 2009. 
Esse comportamento é explicado, em 
parte, pela mudança na estrutura pro-

dutiva da economia brasileira: a valo-
rização da moeda, nesse caso, exerce o 
efeito contrário ao observado para os 
bens semi e duráveis. O aumento do 
poder de compra decorrente da valori-
zação da moeda estimulou a demanda 
agregada no período e, como os servi-

Outros fatores que têm 

contribuído para a alta dos 

serviços no período recente 

são a elevação dos valores 

dos planos de saúde, das 

mensalidades escolares e do 

salário mínimo

ços não sofrem concorrência externa, 
seus preços se elevaram proporcional-
mente mais. Outros fatores que têm 
contribuído para a alta dos serviços 
no período recente são a elevação dos 
valores dos planos de saúde, das men-
salidades escolares e do salário míni-
mo; todos são preços indexados, pou-
co influenciados pela taxa de juros. 

Portanto, o efeito da taxa de juros 
sobre os itens da cesta de consumo 
que mais estão, no momento, con-
tribuindo para a alta da inflação é 
limitado, enquanto o efeito sobre os 
grupos em que a sua influência é sig-
nificativa, já é relevante. O momen-
to para iniciar a trajetória de queda 
da taxa de juros é adequado. Do 
contrário, o desemprego continuará 
aumentando, o crescimento da eco-
nomia não será retomado e a situa-
ção fiscal nas três esferas de governo, 
atualmente muito influenciada pelo 
comportamento da receita tributária, 
também não melhorará. 

Fontes: IBGE e Banco Central.
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Economistas e sociólogos definem 

classes sociais de forma diferente. 

Enquanto os primeiros costumam 

basear-se no poder aquisitivo da ren-

da, os sociólogos costumam conside-

rar, além desta variável, indicadores 

também de acesso ao poder político, 

rede de contatos, segurança comuni-

tária, recursos naturais, bens cultu-

rais, educação etc. 

Os dois conceitos têm sua dis-

tância diminuída, mas não elimi-

nada, à medida que o conceito de 

renda usado pelos economistas é 

amplificado, passando, por exem-

plo, de transitória a permanente, 

bem como de efetiva a potencial. 

Já o usado por sociólogos é mais 

amplo, mas também de mais difícil 

mensuração, enquanto o conceito 

utilizado pelos economistas, por 

outro lado, costuma apresentar 

maior volatilidade. 

Quando se lê, por exemplo, que 

a classe A é aquela com poder aqui-

sitivo acima de y salários mínimos, 

a classe B situando-se entre x e y sa-

lários mínimos, e assim por diante, 

estamos diante do conceito econô-

Este artigo tem um objetivo es-

pecífico. Chamar a atenção para 

uma das dificuldades da definição 

de classe (pobreza em particular) 

com base apenas no poder aquisi-

tivo mensurado durante certo in-

tervalo de tempo (digamos, entre 

um e cinco anos), tendo por base 

uma determinada cesta de consu-

mo (incluindo consumo de bens 

não duráveis). Ou seja, o artigo 

chama a atenção para uma difi-

culdade do conceito econômico de 

classe social.

O problema ocorre quando a so-

ciedade promove troca intertempo-

ral temporária do seu poder de con-

sumo. Abordamos aqui o caso no 

qual há prejuízo do futuro e ganho 

do presente. Transações com outros 

países viabilizam tais trocas através 

de déficits na conta-corrente do ba-

lanço de pagamentos. 

Como processos deste tipo cos-

tumam oscilar e se reverter com o 

tempo, a mudança temporária do 

poder aquisitivo medido (e a res-

pectiva migração entre as classes) 

no período de mensuração consi-

Conceitos de classe social 

Rubens Penha Cysne

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

mico, e não do sociológico. As duas 

análises tendem a ser complementa-

res entre si, não substitutas. Ambas 

são importantes em sua relevância 

relativa em função do problema 

subjacente em estudo pelo pesqui-

sador ou usuário. 



3 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  2016

CONJUNTURA MACROECONOMIA

derado tende a ser anódina, sendo 

adequado que tal fato seja explici-

tado quando das divulgações das 

estatísticas de classe. 

A falta de explicitação do fato 

pode ser nociva ao planejamento 

adequado de indivíduos e empre-

sas, majorando o ciclo econômico, 

prejudicando escolhas políticas, e 

reduzindo o bem-estar. A questão 

em nada diminui o mérito das men-

surações com base no critério eco-

nômico. Apenas chama a atenção 

para a necessidade de cautela na 

sua interpretação. 

Para ilustrar a questão de forma 

simples, considere o seguinte con-

texto. Um indivíduo é o único ha-

bitante de uma ilha I e não traba-

lha. A produção da ilha é oriunda 

de uma única árvore, que por hi-

pótese dura para sempre. A árvore 

dá ao indivíduo um fruto por ano, 

que cai em suas mãos sem necessi-

dade de trabalho. O indivíduo usa 

este fruto para comer e sobreviver 

durante o ano. Em unidades de fru-

to, seu PIB (Produto Interno Bruto) 

anual é igual ao seu consumo, que 

é igual a 1. O investimento, as im-

portações e exportações são todos 

iguais a zero.

São considerados de classe B (e 

chamados de “pobres”) no arqui-

pélago ao qual pertence a ilha I 

todos os indivíduos com consumo 

inferior a dois frutos por ano. Por 

outro lado, são considerados de 

classe A (e chamados de “ricos”) os 

indivíduos que consomem três ou 

mais frutos por ano. Desta forma, 

a ilha I é tida como muito pobre 

porque seu único cidadão é muito 

pobre. De fato, ele consome meta-

de do limite da linha de pobreza. 

Um dia o indivíduo acorda e 

percebe que indivíduos habitantes 

das ilhas adjacentes aceitam trocar 

frutos no presente por promessas 

de pagamentos a serem pagas no 

futuro. Ele gosta da ideia. Como 

o único bem de algum valor que 

ele tem é a sua árvore, aceita fa-

zer um empenho da mesma junto 

a habitantes das ilhas próximas 

como garantia pelos seus emprésti-

mos. Através da promessa de pagar 

seus débitos no futuro, ele passa a 

importar três frutos e a consumir 

quatro frutos por ano. 

Subitamente, a ilha I e seu úni-

co indivíduo, que agora tem poder 

aquisitivo (pago com seu futuro) 

para consumir (e consome) um fru-

to acima da linha de riqueza, pas-

sam da classificação de muito po-

bres à classificação de muito ricos. 

Na nova situação, entretanto, seu 

PIB continua igual a 1 e sua pro-

dutividade como trabalhador con-

tinua igual a zero. Nada mudou em 

termos de produção. De fato, sem 

depender do seu trabalho, sua úni-

ca árvore continua dando um único 

fruto. A diferença é que agora suas 

importações são iguais a três, o que 

lhe permite um consumo igual a 4 

vezes aquele que tinha antes. Um 

aumento de consumo de 300%. 

Investimento e exportações conti-

nuam iguais a zero. 

Na verdade, ele continua tão po-

bre quanto antes. Apenas tem a ilu-

são passageira de estar mais rico. E 

é apontado como tal, em função do 

seu poder aquisitivo temporário. 

Isto ocorre em decorrência do seu 

recurso contínuo à poupança (de 

três frutos por ano) de residentes 

em outras ilhas. Do mesmo valor 

é o seu déficit anual na conta-cor-

rente do balanço de pagamentos, 

que corresponde ao seu excesso de 

importações (três frutos) sobre ex-

portações (nenhum fruto). 

Durante o período da bonança 

artificial, se míope, o indivíduo fica 

feliz e passa a ter uma alta avaliação 

de si mesmo. Acha-se hábil. Se fosse 

político, seria eleito pelo único habi-

tante da ilha, que é ele mesmo. 

Um dia os credores começam a 

achar o valor acumulado dos défi-

cits em conta-corrente no balanço 

de pagamentos da ilha I (que cor-

responde ao seu Passivo Externo Lí-

quido) já está muito elevado. Que o 

indivíduo da ilha I já usou por mui-

to tempo (digamos, “n” anos) suas 

poupanças, sem nada até então ter 

provido em retorno. É o ponto no 

qual chega a conta. 

Durante o período  

da bonança artificial,  

se míope, o indivíduo  

fica feliz e passa a  

ter uma alta avaliação  

de si mesmo.  

Acha-se hábil
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Ele então é lembrado pelos seus 

credores das demais ilhas que em-

penhou o único bem que tinha, sua 

árvore. Logo, ou paga o que deve 

ou perde seu único bem de capital. 

Justo sua árvore, sua única fonte de 

sustento, que sempre lhe garantiu 

um fruto por ano sem lhe dar qual-

quer trabalho. 

Assumamos aqui que seus credo-

res são generosos e não cobram ju-

ros. Apenas solicitam de volta o que 

emprestaram. Como foram empres-

tados três frutos por ano durante n 

anos, os credores querem receber 

3*n frutos. Mas permitem que ele 

continue consumindo meio fruto 

por ano. Por exigência dos credo-

res o meio fruto restante deve ser 

usado, a cada ano, a partir daquele 

ponto no tempo, para pagar suas 

dívidas. Feitas as contas, ele conclui 

que terá que consumir apenas meio 

fruto por ano durante 2*3*n anos. 

Ou seja, durante seis vezes o perío-

do no qual consumiu quatro frutos 

por ano, um grande sacrifício. 

Chegado o dia de pagar os em-

préstimos, a ilusão de mudança de 

classe ou queda de pobreza des-

morona. O consumo cai a 1/8 do 

consumo imediatamente anterior, 

e por um prazo seis vezes superior 

àquele no qual ele se acostumou a 

consumir quatro frutos por ano. 

Nas demais ilhas do arquipélago, 

dir-se-á que o indivíduo da ilha I 

foi míope, e talvez também que foi 

açodado e inepto. Com produtivi-

dade continuamente igual a zero, 

quis ter vida de rico à custa de em-

préstimos, sem antecipar que um 

dia a conta chegaria. 

Se não aceitar o trato, o indiví-

duo tem destino ainda pior. Perde 

seu crédito com as demais ilhas e 

perde sua árvore, já que esta fora 

anteriormente empenhada como 

garantia pelos empréstimos. Passa 

a não poder contar nem mesmo 

com o meio fruto por ano para sua 

sobrevivência. Nas outras ilhas, 

dirão neste caso que ele sofreu um 

processo de desindustrialização. De 

fato, terá perdido para os credores 

o único bem de capital do qual dis-

punha: sua árvore. 

O contexto acima deixa claro 

que, na prática, variações de classe 

(ou, aqui, também reduções de po-

breza) baseadas em elevação transi-

tória do déficit na conta-corrente do 

balanço de pagamentos costumam 

não se sustentar no tempo. Em geral, 

não se consegue de forma contínua 

contínua e significativa trocar futuro 

por presente. Há limites. 

Segue daí que a classificação 

como “rico”, imputada ao indi-

Variações de classe 

baseadas em elevação 

transitória do déficit 

na conta-corrente do 

balanço de pagamentos 

costumam não se 

sustentar no tempo

víduo, pode não ser útil para seu 

planejamento. Na ausência de pro-

visionamento adequado de infor-

mações, o resultado líquido pode 

ser uma grande queda de bem-estar. 

Em particular, além das imprevisi-

bilidades decorrentes do ciclo, isto 

também ocorre devido a um co-

nhecido fato sobre consumidores. 

A soma da sua felicidade inerente 

à elevação do padrão de consumo 

com a infelicidade associada a sua 

queda (de volta ao mesmo nível 

inicial) gera infelicidade líquida ao 

final do ciclo. 

A estória aqui desenvolvida re-

trata uma economia não monetá-

ria, na qual o poder aquisitivo e, 

consequentemente, a classe social, 

se mede diretamente pelo con-

sumo. A extensão para uma eco-

nomia monetária não altera este 

resultado, tendo em vista que as 

faixas de renda que definem cada 

classe econômica costumam ter por 

base exatamente seu poder aquisi-

tivo de uma cesta de consumo (in-

cluindo, potencialmente, bens de 

consumo duráveis); e não o opos-

to. É por este motivo, diga-se de 

passagem, que elas costumam ter 

seus valores monetários corrigidos 

pela inflação ou atrelados a algum 

índice (como o salário mínimo) 

que se corrige também em função  

da inflação. 

Usuários e produtores de esta-

tísticas de redução de pobreza ou 

migração entre classes econômicas 

devem estar atentos à volatilidade 

decorrente das possíveis trocas inter-

temporais temporárias entre pontos 

distintos no tempo.   
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Solange Monteiro, Rio de Janeiro

A expectativa de recolocar o Brasil no 
caminho da expansão econômica hoje 
se divide em duas agendas. A primeira, 
macroeconômica, concentra-se no resgate 
fiscal do país  para o qual o governo acena com a PEC 
241, que impõe um teto para a despesa pública, e o enca-
minhamento de uma reforma da Previdência que adeque 
os gastos com aposentadorias às mudanças da estrutura 
demográfica do Brasil, que até setembro ainda era debati-
da. A segunda, de caráter micro, é voltada à melhoria da 
segurança jurídica e do ambiente de negócios, com o obje-
tivo de garantir a atração de investimentos produtivos. 

As duas agendas se retroalimentam. Enquanto a PEC 
241 tem potencial para pressionar por uma revisão do 
custo-benefício de diversas políticas – como desonerações 
e subsídios – e sinalizar aos investidores que chegarão a 
um país cuja dívida pública não é impagável, as reformas 
micro podem colaborar para o aumento da produtividade, 
elevando o potencial de crescimento da economia no lon-
go prazo que, por sua vez, facilitaria o ajuste fiscal. 

Mansueto Almeida, secretário de Acompanhamento Eco-
nômico do Ministério da Fazenda, avalia esse círculo virtu-
oso como chave para o processo de recuperação das contas 
públicas que, afirma, precisa ser gradual e deverá durar cer-
ca de nove anos. “Estamos saindo de uma situação fiscal 
gravíssima, de déficit de 2,7 pontos do PIB, ou R$ 170,5 

Junto ao desafio fiscal, avanço de 
reformas microeconômicas é estratégico 
para atrair investimento e impulsionar a 
retomada da atividade

Destravar o 
crescimento
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CAPA AMBIENTE DE NEGÓCIOS

“Há mais de 900 mil casos represados 
sobre os planos econômicos que até 
hoje o Supremo não decidiu. Quando 
ele não decide, também está fazendo 
política econômica”, completa.

Carlos Ivan Simonsen Leal, presi-
dente da FGV, ressalta que o desafio 
de aprimorar a segurança jurídica par-
te do DNA brasileiro, marcado por 
um desequilíbrio de poder a favor do 
Executivo e atrasos em matéria de go-
vernança, refletidos na baixa qualida-
de do orçamento público, sempre su-
jeito a contingenciamentos. “É preciso 
ter políticas públicas que traduzam a 
estratégia nacional e que não podem 
custar mais que o definido no orça-
mento. Como falar em segurança ju-
rídica se não existe um ambiente de fi-
nanças públicas realmente seguro com 
previsibilidade de longo prazo?”, diz.

No seminário “Ambiente de Ne-
gócios: Segurança Jurídica, Transpa-
rência e Simplicidade”, boa parte das 
medidas sugeridas pelos especialistas 
presentes compartilhou um mesmo 
princípio: o fim à proteção da ine-
ficiência, seja através de benefícios 
tributários, subsídios ou preferên-
cias. “Hoje sabemos que, se os Esta-
dos Unidos são muito mais ricos que 
nós, não é só porque desenvolvem 
atividades altamente produtivas, mas 
porque são altamente produtivos em 
cada setor da economia. E como se 
aumenta a produtividade em milhares 
de atividades? Deixando que morram 
e nasçam empresas”, resume Marcos 
Lisboa, presidente do Insper.  

o BNDES a aumentar exageradamente 
o financiamento de alguns deles com 
taxas de juros subsidiadas”, afirma, 
apontando que a prática implicou um 
forte aumento da dívida do BNDES 
com o Tesouro, que saltou de R$ 14 
bilhões em 2007 para R$ 575 bilhões 
em 2015 e resultou em pressão na dívi-
da pública bruta do governo federal.

Hoje esses temas de reforma mi-
croeconômica estão distribuídos entre 
vários ministérios que, segundo Man-
sueto, têm aberto o debate em busca 
de soluções. “Não deve existir dogma 
em política pública. Temos que colo-
car todos os assuntos na mesa e buscar 
parceiros para encontrar soluções.” 
Em setembro, o Instituto Brasileiro 
de Economia (FGV/IBRE) e a FGV/
Direito Rio reuniram especialistas que 
discutiram quatro itens dessa lista: 
financiamento e regulação em infra-
estrutura, simplificação da agenda tri-
butária, lei de falências e legislação de 
conteúdo local. “São temas diretamen-
te relacionados com a agenda priori-
tária do IBRE, a da produtividade”, 
ressalta Luiz Guilherme Schymura, di-
retor do Instituto, defendendo que as 
soluções para aprimorar o ambiente de 
negócios e a segurança jurídica do país 
demandam cada vez mais um olhar 
multidisciplinar. “Hoje, quando pen-
samos instituições e legislações, não 
podemos mais separar políticas eco-
nômicas das judiciais e legislativas”, 
corrobora Joaquim Falcão, diretor da 
FGV/Direito Rio. Para exemplificar, 
ele aponta como decisões do Supremo 
sobre obrigatoriedade de distribui-
ção de medicamentos fora do SUS ou 
sem registro no Brasil – que em 2015 
representaram gastos adicionais de  
R$ 5 bilhões por municípios, estados 
e União – implicam impactos que se 
assemelham a um orçamento paralelo. 

bilhões, e temos que transformá-lo 
em um superávit de 3 a 3,5 pontos do 
PIB. Ou seja, estamos falando de um 
ajuste fiscal de pelo menos 5 pontos”, 
lembra. O economista ressaltou que a 
atual trajetória da dívida pública é in-
sustentável – saiu de cerca de 54% do 
PIB há pouco mais de três anos para 
perto de 70%, enquanto a média nos 
países emergentes é de 45%. “Isso tor-

na o ajuste 
e o 

avanço da 
agenda mi-

cro fundamentais para a recuperar a 
confiança dos investidores”, afirma. 

Acionar essa engrenagem, entre-
tanto, implicará uma ampla revisão 
de regras que definiram boa parte do 
jogo econômico nos últimos anos. 
“Quando falamos de políticas de con-
teúdo local para o setor de petróleo e 
gás, por exemplo, estamos tratando 
de algo que existe em muitos países. 
O que não é comum, entretanto, é 
aumentar essa exigência de forma 
exagerada e usar isso como critério 
de pontuação em leilões de explora-
ção, criando problemas posteriores às 
empresas, que não conseguem cumpri-
los”, diz Mansueto, citando ainda os 
processos de concessão de obras de 
infraestrutura. “A experiência recente 
de o governo controlar a taxa interna 
de retorno de alguns projetos obrigou 
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Novo impulso à 

infraestrutura

Com a formalização do Programa 
de Parcerias de Investimentos (PPI) 
em meados de setembro, o governo 
também oficializou a articulação 
de uma agenda múltipla para a re-
tomada de projetos de infraestru-
tura, ponto sensível no esforço de 
recuperação econômica do país ao 
envolver a expectativa de criação 
de empregos, de aumento de pro-
dutividade e de, juntamente com a 
lista de privatizações, melhorar o 
desempenho da arrecadação já em 
2017. Para isso, além da própria lei 
da PPI, que se une a uma lista de le-
gislações que regem as contratações 
públicas iniciadas em 1993, essa 
articulação ainda envolve outras 
áreas, como a lei de governança das 
estatais e a das agências regulado-
ras. E a definição do novo modelo 
de participação do BNDES nesse 
processo, com o desafio de induzir 
investimento sem pressionar a dívi-
da pública, nem a própria dinâmica 
das concessões. 

Nesse quesito, Mansueto Almei-
da, secretário de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazen-
da, reforçou no evento realizado na 
FGV a promessa dos representantes 
do governo de que, em termos de 
financiamento, para os 34 projetos 
do PPI que envolvem concessões e 
privatizações de aeroportos, rodo-
vias, campos de petróleo, ativos de 

saneamento, nada será como antes. 
“Na experiência recente tivemos 
a tentativa rudimentar do gover-
no de controlar a taxa de retorno 
de alguns projetos aumentando o 
nível de financiamento com taxas 
de juros subsidiadas, e o dinheiro 
do BNDES não é de graça; vem de 
impostos e, mais recentemente, de 
dívida. Mas isso está mudando”, 
afirmou, apontando a diretriz de 
reduzir a participação do BNDES 
nos montantes financiados, traba-
lhando com a composição de fun-
ding público e privado. Vinícius 
Carrasco, diretor de Planejamento 
e Pesquisa do BNDES, afirma que 
parte relevante do financiamento de 
obras passará a ser feita através de 
debêntures, colocando ao BNDES 
o papel de “dar firme” nesses títu-
los, atuando do lado da demanda 
para estimular esse mercado. Até o 
final de setembro, poucos detalhes 
haviam sido divulgados pelo ban-
co, além de que os projetos do PPI 
deverão receber pelo menos 20% 
de recursos de investidores, e que o 
BNDES deverá garantir ao menos 
50% das debêntures. “Estudamos 
formas de fazer com que esse mer-
cado realmente viceje, garantindo 
demanda para projetos que fiquem 
de pé, com formas de atuar de for-
ma subordinada, como cotas em 
fundos”, afirma Carrasco.

O economista do BNDES ressal-
ta que, antes de definir detalhes do 
plano de financiamento, o banco 
tem dado importância ao desenho 
das concessões, para garantir pro-
jetos rentáveis que não demandem 
aumento de subsídios posteriores 
para cobrir ineficiências e viabi-
lizem sua operação. “Melhores 
condições de financiamento não 
substituem a garantia de retorno 
adequado, com regras claras e es-
táveis”, afirma. Para isso, Carrasco 
defende o estímulo à competição 
nos leilões, para que estes sirvam 
como mecanismo de descoberta da 
taxa de retorno requerida pelos in-
vestidores. “Para dar esse estímulo, 
buscamos garantir boa regulação, 
leilões bem desenhados e o lança-
mento de editais com antecedência, 

taxa de retorno requerida pelos in-
vestidores. “Para dar esse estímulo, 
buscamos garantir boa regulação, 
leilões bem desenhados e o lança-
mento de editais com antecedência, 
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também em inglês”, afirma. Dessa 
forma, diz, o banco poderá concen-
trar maior esforço de financiamen-
to para projetos de interesse social 
em que a taxa de retorno privada 
esteja abaixo do custo de oportuni-
dade dos financiadores. 

No âmbito legal, Sergio Guerra, 
professor da FGV/Direito Rio, ava-
lia que o PPI sinaliza mais seguran-
ça jurídica ao definir a participação 
conjunta de atores na estruturação 
do projeto, reforçando a exigência 
de planejamento, estudo de impac-
to regulatório e consulta pública. 
“No Brasil, contamos com uma 
pluralidade de normas que, por 
sua complexidade, às vezes levam 
a brechas para desvio de poder, de 
finalidade, mas o texto do PPI foca 
a estabilidade e amplia o conceito 
de parceria”, diz. Guerra ressalta, 
entretanto, que o texto final da lei 
retirou boa parte do conteúdo da 
medida provisória que disciplina-
va sobre estruturação de projetos 

e indicadores de formas de orga-
nização. Entre os principais dife-
renciais do PPI em relação às leis 
anteriores, o advogado ressalta a 
inclusão de uma categoria ampla 
de “outros negócios públicos”, e a 
“deslegalização” dos processos de 
celebração de projetos, rebaixando 
várias exigências para o nível da 
regulação administrativa.

 Proteção ao regulador
Outra parte do desafio de destravar 
investimentos em infraestrutura 
está na demanda generalizada en-
tre os atores do mercado pelo for-
talecimento da ação das agências 
reguladoras. Nesse quesito, Mar-
celo Guaranys, subchefe de Análi-
se e Acompanhamento de Políticas 
Governamentais da Casa Civil, res-
salta que a escolha do governo foi 
intensificar o esforço de aprovação 
do PL 52/2013, que por sua vez é 
inspirado em projeto anterior (PL 
no 3.337) encaminhado pelo Poder 
Executivo em 2004. “Não quería-

mos reabrir a discussão de forma 
muito ampla. Depois de 12 anos de 
debate, esse texto já agrega razoá-
vel consenso. Coordenamos um 
novo diálogo com os principais in-
terlocutores para ajustes pontuais 
e tramitação no Senado”, diz Gua-
ranys, indicando a expectativa de 
que o PL seja votado na Câmara 
ainda em outubro. 

O projeto prevê autonomia 
orçamentário-financeira das agên-
cias, que passam a negociar seu 
orçamento com o Ministério do 
Planejamento, e não mais com o 
ministro da área, com o que se es-
pera reduzir o risco de contingen-
ciamento. Na parte administrativa, 
as agências ganham competência 
para autorizar a realização de con-
cursos públicos, conceder diárias e 
deslocamentos de funcionários em 
viagens nacionais e internacionais, 
bem como fechar contratos admi-
nistrativos a atividades de custeio, 
sem limite de valor. “Desde 2011 
um decreto do governo federal de-
terminava a necessidade de aprova-

Lei no 8.666/1993 Iniciativas, recursos e riscos concentrados no Estado.

Lei no 8.987/1995
Estado delega serviço público à concessionária, em prazo con-
tratual, prorrogável. 

Lei no 9.074/1995
Estado passa a permitir participação de responsáveis pelo pro-
jeto básico na execução de obras.

Lei no 11.079/2004
Lei das PPPs, possibilidade remuneração diferenciada com base em 
padrões de performance/risco compartilhado.

Lei no 12.462/2011
Regime diferenciado de contratações (RDC) criada para grandes 
eventos esportivos. Sua extensão suscitou a criação de outras leis.

Decreto no 8.428/2015
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para apresen-
tação de estudos sobre obras. 

Lei no 13.334/2016
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Amplia cobertura 
para “outros negócios públicos” e “deslegaliza” processo.

Cultura positivista 
Legislação para contratações públicas

Fonte: Levantamento FGV/Direito Rio.
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ção desses itens pelo ministro. Ain-
da que isso não seja subordinação 
hierárquica formal, desgasta a rela-
ção e reduz a autonomia”, afirma.  

No caso da escolha da diretoria 
da agência, o projeto prevê uma lista 
de pré-requisitos para os candidatos, 
como prazo mínimo de experiência 
que varia entre quatro e dez anos – 
dependendo da atividade no setor 
público, privado ou academia, no 
campo de ação da agência –, e veda 
a indicação a cargos de dirigentes em 
partidos políticos, políticos e parentes 
destes de até terceiro grau. Os man-
datos serão não coincidentes e unifor-
mizados para um prazo de cinco anos, 
com recondução vedada. O projeto 
ainda define o processo decisório das 
agências com deliberação por maio-
ria absoluta, em reuniões públicas, 
gravadas por meio eletrônico e atas 
disponibilizadas na internet. Tam-
bém menciona cuidados na análise de 

impacto regulatório, cuja elaboração 
deverá acontecer previamente às con-
sultas públicas. “Com isso, buscamos 
padrões elevados de transparência, 
controle social e qualidade técnica da 
regulação. Com maior autonomia de-

Projeto prevê autonomia 

orçamentário-financeira 

das agências que passam 

a negociar seu orçamento 

com o Ministério do 

Planejamento, e não mais 

com o ministro da área

cisória e processos mais bem-feitos”, 
salienta Guaranys.

Joisa Dutra, diretora do Centro de 
Regulação em Infraestrutura (FGV/
CERI), reforçou no evento a impor-
tância de fortalecimento do aspecto 
regulatório para o sucesso das con-
cessões,  destacando o atual cenário 
de restrições aos financiamento (ver 
pág. 48). “Temos um conjunto de evi-
dências que mostra que o atendimen-
to a bons princípios de governança 
regulatória – como zelar pela trans-
parência, autonomia decisória, au-
tonomia financeira, e accountability 
– tem efeitos positivos sobre a perfor-
mance na indústria. Ou seja, sobre o 
investimento”, afirma. Joisa ressalta, 
entretanto, a necessidade de amplia-
ção do monitoramento de políticas 
no campo de intervenção do Estado 
no domínio econômico. “Hoje vemos 
uma grande concentração de esforços 
na aprovação de leis com o objetivo 
de melhorar o ambiente para investi-
mentos em infraestrutura, e cada uma 
significa certo impacto na estrutura-
ção de projetos, que varia conforme o 
segmento”, diz, citando como exem-
plo os 96 artigos da Lei no 13.303 de 
governança das empresas estatais, 
que disciplina as contratações das 
empresas públicas, cujas implica-
ções agora passam a ser analisadas 
por especialistas. “Ao estruturar um 
projeto, um investidor precisa alocar 
diversos riscos que incluem variáveis 
tão diversas quanto inflação e câm-
bio a possíveis mudanças tecnológi-
cas e de demanda. Uma mudança de 
legislação, nesse caso, também é uma 
variável que altera e afeta essa equa-
ção”, ressalta – apontando que hoje, 
para o Brasil, não bastam boas leis, 
mas leis que funcionem para induzir 
investimento. (S.M.) 

Aquém do necessário
Evolução do investimento em infraestrutura no Brasil, em % do PIB

Fonte: Elaboração Claudio Frischtak.

Média 2006-10 Média 2011-15 2015

Energia elétrica 0,62 0,70 0,73

Telecomunicações 0,55 0,46 0,4

Transporte 0,66 0,67 0,48

Rodoviário 0,45 0,42 0,31

Ferroviário 0,13 0,13 0,08

Mobilidade urbana 0,09 0,12 0,08

Aeroportos 0,02 0,06 0,04

Portos 0,06 0,08 0,04

Hidrovias 0,02 0,01 0,02

Saneamento 0,21 0,18 0,15

Total 2,14 2,17 1,85
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Simplificar tributos

O desempenho errático do Brasil 
no ranking de ambiente de negócios 
Doing Business diz muito sobre a 
baixa previsibilidade em se inves-
tir no país. Em 2006, ocupávamos 
o 119o lugar; em 2010, caímos dez 
posições e, este ano, recuperamos 
nove, para a 120a posição entre 189 
economias. Um item, entretanto, 
permaneceu imutável nessa década: 
o alto tempo gasto para pagar im-
postos: 2,6 mil horas/ano, colocan-
do o Brasil na rabeira da lista, en-
tre os 12 piores lugares, refletindo 
um sistema tributário complexo e 
oneroso. Enquanto isso, a China re-
duziu esse tempo de 832 horas/ano 
para 261; o México, de 536 para 
286, e o Peru, de 494 para 193. 

O problema é tão conhecido 
quanto difícil de se equacionar. José 
Roberto Afonso, pesquisador as-
sociado da Economia Aplicada da 
FGV/IBRE, descreve a situação bra-
sileira como a conjunção de uma das 
administrações tributárias mais mo-
dernas do mundo e um sistema en-
tre os mais arcaicos e disfuncionais. 
Entre outros fatores, por reduzir a 
competitividade da economia ao in-
cidir em itens como investimento e 
exportações, basear-se em tributa-
ção indireta, e separar a tributação 
de bens e serviços em um sistema 
pouco claro, incentivando conten-
ciosos, e desconectado de um mun-
do onde a linha divisória entre essas 
atividades é cada vez mais tênue. 

“Até agora, o sistema se sustentou 
porque era um grande arrecadador. 
Mas essa tendência está mudando”, 
afirma. Levantamento da carga tri-
butária bruta incluindo itens como 
royalties, multas e juros da dívida 
ativa aponta que em 2015 esta re-
presentou 33,34% do PIB, nível que 
se equipara ao de 2002. Outra aná-
lise, focada na evolução da receita 
tributária federal potencial, refor-
ça a tendência decrescente. No ano 
passado, somando a arrecadação 
efetiva e a renúncia, tal arrecadação 
representou 24,8% do PIB, menor 
percentual da década – que teve seu 
maior índice em 2005, com 27,9%. 
“Apesar do momento da economia, 
acho que esses números não voltarão 
ao que eram antes, pois se referem a 
uma estrutura tributária baseada em 
setores como petróleo, telecomuni-
cações, energia elétrica, que hoje so-
frem uma crise sistêmica”, diz. 

A esse cenário, Afonso ainda 
soma problemas resultantes da alta 
tributação do trabalho e da série de 
regimes especiais entre os quais tra-
balhadores e empresas hoje trafe-
gam em busca de uma equação mais 
barata, simples e segura. No pri-
meiro caso, por exemplo, o grande 
custo tributário de contratar profis-
sionais com altos salários – sem pre-
cedentes em outros países – provoca 
a pejotização desses profissionais, o 
que implica uma menor tributação 
de renda. Para os demais trabalha-

dores, por sua vez, o in-
centivo à informalidade ou 
à adesão a regimes como o 
Microempreendedor Indivi-

dual (MEI) gera impactos como no 
financiamento da Previdência. No 
caso da aplicação de diferentes re-
gimes de tributação, Afonso ressal-
ta que o grau de complexidade da 
gestão do sistema chegou a tal pon-
to que, em muitos casos, anula as 
vantagens de queda do regime. Le-
vantamento da FGV Projetos apon-
ta que em 2012 a alíquota média 
sobre a receita bruta no regime de 
lucro presumido incidia mais que 
no regime de lucro real – 8,71% 
contra 5,87% – que, por sua vez, 
não ficava tão distante do Simples, 
com 4,81%. “Se separarmos por 
atividade, no comércio a alíquota 
média do Simples é maior que a 
no lucro presumido, e ambas são 
maiores que a do lucro real”, com-
para Afonso. “Quando se observa 
esse quadro, fica difícil projetar o 
que vem pela frente. Não dá mais 
para adiar uma mudança”, afirma.

Babel fiscal
No âmbito estadual, Ana Carla 
Abrão, secretária da Fazenda de 
Goiás, reconhece que a babel de 
dispositivos, obrigações e alíquotas 
presentes no sistema dificultam o 
planejamento fiscal e não colabo-
ram para o desenvolvimento pro-

CAPA AMBIENTE DE NEGÓCIOS

“Até agora, o sistema se sustentou 
porque era um grande arrecadador. 
Mas essa tendência está mudando”, 
afirma. Levantamento da carga tri-

dores, por sua vez, o in
centivo à informalidade ou 
à adesão a regimes como o 
Microempreendedor Indivi
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dutivo do país. “Hoje eu vejo a re-
forma tributária com o mesmo olhar 
que vejo o que foi o Plano Real, do 
ponto de vista de gerar ganhos de 
produtividade e capacidade para a 
economia brasileira”, afirma. Ape-
sar de admitir que a guerra fiscal 
beneficiou a economia goiana, pos-
sibilitando uma maior diversificação 
produtiva, reconhece que a prática 
de usar o ICMS como ferramenta de 
política industrial pode comprome-
ter a eficiência econômica do país, 
e que é preciso modificá-la. “A fal-
ta da reforma impede o avanço de 
discussões tão importantes como a 
de uma política de desenvolvimento 
regional. Sem resolver uma, a outra 
não destrava”, afirma. 

Devido às resistências provoca-
das pelas propostas de mudança 
do ICMS, Luiz Fernando Teixeira 

Nunes, subsecretário de Tributação 
e Contencioso da Receita Federal, 
afirma que o plano do governo é 
propor uma reforma tributária par-
tindo da substituição do atual PIS e 
da Cofins conforme projeto gesta-
do no último ano no Ministério da 
Fazenda. “Hoje essa contribuição é 
a que mais recebe proposta de mo-
dificações no Congresso, criando 
regimes especiais, créditos fictos, 
gerando dificuldade tanto para o 
fisco quanto para os contribuintes”, 
diz Nunes. “De todos os remendos 
que essa legislação sofreu, hoje te-
mos uma lista de dispositivos para 
setores e outros destinados a contri-
buintes específicos que certamente 
absorvem a maior parte das 2,6 mil 
horas dispensadas anualmente pelas 
empresas para o cumprimento de 
suas obrigações”, afirma. 

A proposta, descreve Nunes, subs-
titui o direito creditório do crédito 
físico pelo crédito financeiro, elimi-
nando diferenças na interpretação 
sobre o conceito de insumo gerador 
do crédito, tornando a apuração mais 
objetiva. Também torna a tributação 
limitada ao valor agregado na ope-
ração, evitando a criação de resíduos 
tributários. “Também estamos tra-
balhando com a extinção de regimes 
especiais e créditos presumidos, com 
o que prevemos uma redução de lití-
gios e maior celeridade dos procedi-
mentos administrativos”, afirma. O 
projeto prevê a manutenção do atual 
regime para o setor financeiro, e que 
empresas dentro do limite do fatura-
mento do Simples possam optar pelo 
regime que considerarem convenien-
te. O texto também propõe a manu-
tenção de benefícios como para cesta 

Fonte: RFB, elaborado por FGV Projetos.
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básica, insumos para medicamentos, 
para o agronegócio e para a Zona 
Franca de Manaus. “A ideia é iniciar 
a mudança com o PIS, pois represen-
ta uma arrecadação menor, para tes-
tar o modelo e calibrar as alíquotas 
(são previstas quatro), sobre as quais 
temos discutido com diversos seto-
res, como industrial, de telecomuni-
cações e construção”, diz. Numa se-
gunda etapa, se agregaria a Cofins, 
num processo de convergência para 
uma única contribuição à segurida-
de social. “Com esse processo, bus-
camos garantir segurança quanto à 
garantia de manutenção do nível de 
arrecadação, pois mudanças abrup-
tas poderiam gerar comportamentos 
inesperados”, ressalta. 

Outra proposta apresentada no 
seminário foi a elaborada pelo Cen-
tro de Cidadania Fiscal (CCiF), tema 
de matéria da edição de julho de 
Conjuntura Econômica. Na ocasião, 
Bernard Appy, diretor do CCiF, de-
fendeu que o preço político cobrado 
pela reforma tributária terá melhor 

retorno se financiar uma reforma 
completa do sistema, inspirada no 
modelo de IVA, evitando a geração 
de novas distorções. A proposta do 
CCiF prevê a substituição de PIS e 
Cofins por uma contribuição geral 
sobre o consumo (CGC), e a troca 
do ICMS e do ISS por um imposto 
geral sobre o consumo (IGC). A im-

Para se pagar impostos 

no Brasil há uma demora 

de 2,6 mil horas/ano, 

colocando o Brasil na 

rabeira da lista, entre  

os 12 piores lugares  

do mundo 

plantação de ambos seria escalona-
da e gradual “como uma URV tribu-
tária, permitindo a convivência de 
ambos os sistemas por um tempo, já 
que é preciso acomodar investimen-
tos feitos com base no modelo atual, 
e tais mudanças implicam uma mu-
dança de preços relativos”, descre-
ve. Appy reconhece que, tal qual em 
outras propostas, há quem passará a 
pagar mais tributos, e quem irá pa-
gar menos. Mas ressalta que todas 
deverão economizar com a redução 
da complexidade, de contenciosos, 
além de colaborar para a melhora 
da produtividade.

Ana Carla afirma que, mesmo 
frente à importância de se equacio-
nar o sistema tributário e fazer o 
país reagir nas avaliações internacio-
nais sobre a facilidade em recolher 
impostos, essa é uma pauta comple-
xa que não deverá caber na agenda 
do governo Temer, cuja prioridade 
é responder à crise fiscal. “Mas isso 
não chega a ser um problema, des-
de que ampliemos esse debate com a 
sociedade, pois a questão tributária 
tem que se converter em uma ban-
deira forte tal qual foi o combate à 
inflação”, afirma. 

Teixeira corrobora o diagnóstico 
de que o importante hoje é consoli-
dar uma sinalização, ainda que ela 
venha em prazo mais longo. “Já tra-
balhamos com propostas mais fortes, 
emblemáticas. Mas hoje a análise do 
secretário (da Receita Federal) Jorge 
Rachid é que o mais importante é a 
mudança em si, é que se tenha uma 
data a partir da qual se possa ajustar, 
calibrar e ter simplificação efetiva, 
não importa se para 2018, 2019 ou 
2025”, diz. “Parece um início tímido, 
sem dúvida, mas é o que se aproxima 
do mundo real”, conclui. (S.M.) Fonte: Pesquisa Deloitte com 124 líderes de área fiscal de empresas, 2013.
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Fonte: Pesquisa Deloitte com 124 líderes de área fiscal de empresas, 2013.
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Lei de falências:  

a justa medida

Ao ser sancionada em fevereiro 
de 2005, a atual Lei de Falências 
fez parte de um alentador grupo 
de reformas microeconômicas que 
perseguiam o mesmo objetivo que 
hoje se coloca ao país: aumentar 
a produtividade e o investimento 
na economia. Ao estimular o pro-
cesso de renegociação de dívidas 
e aumentar a proteção aos credo-
res, a lei colaborou para ampliar o 
mercado de crédito, reduzir o cus-
to de capital para as empresas, bem 
como o número de pedidos de fa-
lência. “Houve um comportamen-
to mais prudente e preventivo, e 
dentro dos processos de recupera-
ção surgiram muitas transações”, 
descreve Aloisio Araújo, professor 
da FGV/EPGE, que colaborou para 
o debate da reforma da lei ainda no 
governo Fernando Henrique Car-
doso. Segundo o Banco Mundial, 
a duração média dos processos fa-
limentares no Brasil passou de 10 
anos em 2004, antes da lei, para os 
atuais quatro, aproximando o país 
da média latino-americana, de três 
anos. Além disso, a taxa de recu-
peração média dos credores, que 
antes da lei era de 0,2%, chegou a 
25% em 2015. 

Mesmo com esse saldo positivo, 
juristas e economistas consideram 
que o verdadeiro teste para a lei 
começou recentemente, nos últimos 

três anos, quando casos mais rele-
vantes chegaram ao STJ e o número 
de pedidos de recuperação dispara-
ram em função da recessão econômi-
ca. Levantamento da Serasa Expe-
rian aponta que de janeiro a agosto 
deste ano o país registrou 1.235 
pedidos de recuperação judicial, um 
aumento de 61,2% em relação ao 
mesmo período do ano passado e 
o maior número acumulado desde 
2006. São casos que engrossam uma 
diversa lista de desafios para os in-
térpretes da lei, que vão do processo 
da gigante Oi, envolvendo a forma-
ção de jurisprudência em torno da 
recuperação de uma concessionária 
de serviço público, ao de pequenas 
e médias empresas às quais muitas 
vezes falta conhecimento para ela-
boração de um processo consistente 
de recuperação.  

Luiz Roberto Ayoub, juiz respon-
sável por liderar o processo de re-
cuperação da Varig quando a nova 
lei recém entrava em vigor, avalia 
que é difícil definir a real deman-
da por ajustes para uma lei adoles-
cente, à qual ainda falta a cultura 
acumulada no entendimento e na 
aplicação. “Temos que ter uma le-
gislação que, antes de mudar, seja 
de conhecimento geral”, afirma o 
professor da FGV/Direito Rio. Mas 
não se furta a levantar pontos que, 
em sua opinião, merecem apri-

moramento. O primeiro deles é a 
chamada trava bancária, ou cessão 
fiduciária de créditos recebíveis, 
que é a garantia que as empresas 
oferecem aos bancos para obter 
empréstimos e não pode ser libera-
da, convertendo-se em um gargalo 
no processo de recuperação. Outro 
elemento citado pelo juiz é o uso 
indevido do pedido de recuperação 
por empresas em situação de falên-
cia, em busca de blindagem. “Uma 
previsão de sanção, que hoje não 
existe, traria mais conforto e ini-
biria a formalização de pedidos”, 
diz. Araújo, da EPGE, soma à lista 
o caso de empresas que buscam a 
recuperação para deixar de pagar o 
fisco. “O acionista se protege, mas 
a empresa fica ali moribunda. Tal-
vez se no processo colocássemos 
outros atores na frente do fisco 
conseguiríamos reverter essa situ-
ação”, diz. 

 Paulo Penalva, da FGV/Direi-
to Rio, compartilha a defesa de 
Ayoub de que, em certos casos, é 
preciso esperar que a jurisprudên-
cia avance e amadureça algumas 
soluções. E dá exemplos. “Um dos 
problemas nas recuperações judi-
ciais que têm levado ao insucesso 
é a aprovação de planos inviáveis. 
Mas, para inibir isso, não se preci-
sa mudar a lei. Cabe ao credor e ao 
administrador judicial insistirem 
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na clareza do requisito de viabili-
dade econômico e financeira, que 
já é expressamente exigido”, diz. 
A mesma lógica pode ser aplicada, 
diz Penalva, para a flexibilização de 
prazos como o de apresentação do 
plano de recuperação (pela lei, de 
60 dias), ou de questionamento da 
viabilidade do plano pelos credores 
(30 dias). “Poderia ficar a critério 
do juiz uma extensão, em favor de 
planos mais consistentes”, diz. 

Pela parte ou pelo todo?
Para Marcos Lisboa, presidente do 
Insper, o maior risco que a lei apre-
senta hoje está em uma tendência 
crescente de as decisões favorece-
ram mais ao devedor que ao cre-
dor. “Com frequência o Judiciário 
tem achado que o objetivo é salvar 
a empresa, e não o ativo. Aí nego-
cia, não tira a garantia real, estende 

o prazo, e o credor perde o poder 
de barganha”, diz. Lisboa, que à 
época da aprovação da lei era se-
cretário de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, aponta que 
essa tendência poderá implicar a 

reversão de dois objetivos: aumen-
tar e baratear o crédito, e estimular 
ganhos de produtividade. “Quanto 
mais crível e mais ágil é um proces-
so de recuperação, maior garantia 
se dá para o credor, maior o crédito 
para as empresas, menor o spread, 
maior crescimento e investimento.” 
Para Lisboa, a prática de proteger 
empresas ineficientes expressa nas 
políticas públicas brasileiras – de 
regimes tributários especiais à pro-
teção de mercado – é um dos pro-
blemas que minam a produtividade 
do país, e não deveria se repetir na 
Lei de Falências. “O processo de 
abrir e quebrar empresas faz parte 
da explicação de por que negócios 
norte-americanos em qualquer se-
tor são mais produtivos do que os 
nossos, e é responsável por cerca 
de 50% da geração de empregos 
nos EUA”, afirma.

Araújo reconhece a necessidade 
de se avançar na proteção ao cre-
dor. “Não chegaremos ao nível dos 
americanos, cuja taxa de recupera-
ção dos credores chega a 80%, mas 
ainda podemos dobrar a nossa, para 
próximo de 50%”, diz. Entretanto, 
pondera a importância de preservar 
direitos dos devedores. Ayoub, por 
sua vez, reforça a necessidade de se 
aprimorar o uso da lei em favor da 
atividade econômica. “Há uma dis-
tinção entre nocividade e viabilida-
de. Se uma empresa é nociva, tem 
que quebrar, mas se apenas passa 
por dificuldade, é uma célula gera-
dora de riqueza e não há por que 
levá-la à falência”, diz, ressaltando 
que os efeitos da atual crise ain-
da deverão deixar seus rastros por 
 vários anos, demandando decisões 
– oxalá acertadas – sobre o futuro 
de muitas empresas. (S.M.) 

De janeiro a agosto deste 
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do ano passado

Fonte: Banco Mundial.
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Novas regras para o 

conteúdo local

Privilegiar a racionalidade também 
foi o mote do debate sobre a refor-
ma da política de conteúdo local. 
Os especialistas, que concentraram 
a discussão no setor de óleo e gás, 
destacaram a reversão positiva de 
expectativas já sinalizada entre in-
vestidores com o encaminhamento 
da lei que revoga a participação 
obrigatória da Petrobras na explo-
ração do pré-sal e na flexibilização 
das regras de conteúdo nacional 
que guiaram os últimos leilões e 
estão sendo discutidas no Ministé-
rio de Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio (MDIC). Marcio Fe-
lix Bezerra, secretário de Petróleo 
e Gás do Ministério de Minas e 
Energia, afirmou que a orientação 
no ministério é de contribuir para 
a recuperação da lógica econômica 
– “que pode ser observada no novo 
plano de negócios da Petrobras”, 
– e que deverá guiar os leilões em 
2017. “Em cenário de preço baixo 
do petróleo as empresas têm bus-
cado ser extremamente seletivas. 
Temos que levar isso em conta, já 
que parte do que temos a oferecer é 
risco exploratório”, diz. 

Adriano Pires, diretor do Centro 
Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), 
lembra que as regras de conteúdo 
nacional que marcaram os primeiros 
leilões, a partir de 1999, não eram 
mandatórias, e que a transformação 

dessa política na atual camisa de for-
ça do setor passou a acontecer após 
a campanha eleitoral de 2002. “Na 
época, os temas mais debatidos eram 
racionamento elétrico e conteúdo lo-
cal, porque se falava que o Brasil es-
tava importando muito equipamento 
e isso causava desemprego. Foi nesse 
momento que o conceito de conteú-
do local passou a deixar a lógica 
econômica e migrar para o campo 
político-ideológico”, descreve. Essa 
transformação, diz Pires, foi a res-
ponsável pela seca de leilões de pe-
tróleo no melhor momento do preço 
do barril, quando este superava os 

US$ 100, sob a justificativa de que 
não se teria indústria nacional sufi-
ciente para atender à demanda por 
equipamentos. “Nesse momento, 
a regra de conteúdo local pode ser 
comparada à reserva de informática 
do regime militar. Essas duas políti-
cas talvez sejam as que mais tenham 
afetado a geração futura de brasilei-
ros”, define. “E daí adiante a lista 
de tragédias segue com a criação da 
política de campeões nacionais, da 
Sete Brasil, do estaleiro virtual, e a 
situação da Petrobras.”

Levantamento realizado pelo 
Tribunal de Contas da União junto 

Levantamento do TCU junto a consultorias e  
operadores apontou que no Brasil:

o custo médio de exploração e produção no •	 offshore é 
4,5 vezes maior que na média mundial;
tempo de construção de uma plataforma é 5 vezes •	
maior do que na Coreia do Sul.
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à Agência Nacional de Petróleo no 
primeiro semestre deste ano refor-
ça o diagnóstico de equívocos no 
desenho da política. “Analisando 
as rodadas de licitação da 2a a 13a, 
não conseguimos identificar os ob-
jetivos em termos de política indus-
trial fomentados pelas regras”, diz 
Saulo Puttini, advogado investiga-
dor do TCU. Segundo Puttini, a 
falta de metas é acompanhada pela 
ausência justificativa dos percen-
tuais de conteúdo nacional aplica-
dos para cada item, e de métricas 
e indicadores que pudessem atestar 
a efetividade da política. Esse vá-
cuo de objetivos contrasta com o 
alto custo de se operar em petró-
leo e gás no Brasil. Levantamento 
realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(IBP) aponta, por exemplo, que o 
custo de exploração e produção 
offshore aqui é quatro vezes maior 
que a média mundial, e o tempo 
médio de construção de um navio 

plataforma, de 44 meses, chegan-
do a ser cinco vezes mais longo do 
que na Coreia do Sul, onde pode 
chegar a oito meses. “Como fiscali-
zador e catalisador de mudança na 
administração, ao TCU cabe dizer 
se está sendo eficiente ou não nos 
seus gastos, e o que vimos foi que 
essa política onera o setor e não é 
confrontada com benefícios tangí-
veis, ou estes não são mensurados”, 
diz Puttini. “Não fosse a Petrobras 
uma estatal, essa política não con-
seguiria ser sustentada.”

Igor Calvet, secretário de De-
senvolvimento e Competitividade 
Industrial do MDIC, afirma que o 
ministério tem buscado conversar 
com diferentes atores para definir 
um conjunto de regras em prol da 
competitividade do setor. “Levanta-
mos algumas premissas para o novo 
modelo, entre elas que seja uma po-
lítica focada em incentivos, não pe-
nalizações, que tenha flexibilidade 
para responder a conjunturas instá-
veis e desenhos de métricas e indica-
dores simples”, diz. 

Pires, por sua vez, afirma que o 
ponto de partida para essa revisão 
é começar do zero. “Tudo o que te-
mos está errado, e corrigir o errado é 
mais difícil”, diz. Entre as diretrizes 
defendidas pelo consultor estão a de 
tirar o conteúdo local como variável 
de oferta de leilão; considerar expor-
tação de equipamento como conte-
údo local; excluir compromissos de 
conteúdo da fase de exploração; e 
privilegiar com essas regras segmen-
tos em que o país tem potencial de 
competitividade. “Se não incenti-
varmos empresas competitivas em 
outros mercados, a política de con-
teúdo local corre o risco de falhar 
novamente e ensejar novas Lava Jato 
no futuro”, conclui. 

Pires defende que esse novo olhar 
para o investimento no setor também 
implica desvincular a ideia de que 
produção brasileira de petróleo seja 
sinônimo de produção da Petrobras. 
“Acho que a Petrobras nos próximos 
anos não deveria participar de leilão, 
e inclusive a extensão da cessão one-
rosa que está nas mãos da estatal, 
de cerca de 12 bilhões de barris, de-
veria ser revogada e ir a leilão, para 
garantir recursos”, afirma. Para o 
consultor, o país já conta com vários 
mecanismos de incentivo à geração 
de emprego, e agora deve centrar seu 
foco na atração de investidor exter-
no. “Hoje o setor vive um momento 
de redução de custo como um todo, 
e há quem estime que o preço do pe-
tróleo jamais volte aos US$ 100 o 
barril, por influência da questão am-
biental. Esse é mais um motivo para 
criarmos mecanismos para atrair o 
investidor”, reforça, lembrando que, 
mesmo em tempos de preços baixos, 
o petróleo que vale menos ainda é o 
que fica embaixo da terra. (S.M.) 

O custo de exploração 

e produção offshore no 

Brasil é quatro vezes 

maior que a média 

mundial, segundo 

levantamento feito  

pelo IBP
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O desafio de promover necessários 
investimentos em infraestrutura não 
é específico do Brasil. Ao contrário, 
estimativas diversas são divulgadas 
ao redor do mundo, a exemplo do 
caso da McKinsey, que reporta se-
rem necessários US$ 57 trilhões em 
infraestrutura entre 2013 e 2030. 

A maior parte dos investimen-
tos em infraestrutura são públicos. 
Trata-se geralmente de investimen-
tos em ativos de longo prazo de 
maturação, em períodos que muito 
excedem a duração dos mandatos 
dos governos locais. Os riscos de ex-
propriação ou não respeito a direi-
tos de propriedade em ativos espe-
cíficos incentivam investimentos em 
volumes menores do que o nível efi-
ciente. Nesse contexto, cabe avaliar 
como atrair capitais privados para  
esses investimentos.

A atração de capital privado de-
pende de: redução de risco (de-risk) 
em investimentos em infraestrutura 
e, consequentemente, criar condições 
para o surgimento de uma classe de 
ativos – o que se convenciona chamar 
de “infrastructure as an asset class”. 

O financiamento de infraestru-
tura pode ser entendido como um 
matching entre recursos que buscam 
oportunidades de aplicação (ou fontes 

BNDES; bancos comerciais do siste-
ma financeiro tradicional; investido-
res institucionais, tais como fundos 
de private equity, fundos de pensão; 
e investidores individuais. Esses pro-
vedores de recursos diferem quanto 
a sua percepção de risco, capacida-
de e/ou disposição a alocar recursos, 
demanda/necessidade de /preferência 
por liquidez, entre outros. 

Alguns fatores importantes têm 
alterado as condições para o finan-
ciamento de longo prazo. A oferta 
de financiamento de longo prazo de 
infraestrutura no Brasil nos anos re-
centes é dominada pela participação 
do BNDES. A título ilustrativo, os 
desembolsos do banco correspondem 
a cerca de R$ 50 bilhões em infraes-
trutura no ano de 2015. Com relação 
à origem dos recursos da instituição, 
observa-se no período predominân-
cia de aportes do Tesouro Nacional, 
tendência que se acentua após 2010, 
conforme mostrado nos gráficos. 

Um segundo elemento que restrin-
ge acesso ao financiamento é a im-
plantação dos Acordos de Basileia 3. 
Esses desenvolvimentos recentes no 
âmbito da regulação prudencial, já 
em curso no Brasil, impõem restrições 
adicionais sobre a disponibilidade de 
capital de longo prazo ao penalizarem  

de fundos) e as alternativas ou ativos 
que poderiam recepcionar esses recur-
sos. Nesse contexto, a mitigação do 
risco ou de-risking, depende de modo 
fundamental do ambiente no qual se 
inserem as transações ou operações de 
financiamento de longo prazo, que se 
busca tornar mais saudável.

Entre as fontes de recursos e/ou 
agentes que detêm capital, tem-se: 
recursos provenientes do orçamento 
da União; bancos públicos, a exem-
plo da Caixa Econômica Federal e 

Caminhos para estimular o 
investimento em infraestrutura

Joisa Dutra

Diretora do Centro de Regulação em Infraestrutura  

da FGV/CERI

Antonio Barbalho1

Diretor de Energia para a América Latina,  

Banco Mundial  
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operações realizadas por agentes fi-
nanceiros com duração superior a dez 
anos. Nesse sentido, cabe avaliar no-
vas soluções de mercado para promo-
ver financiamento de longo prazo.

Pelo lado da demanda, ativos fi-
nanceiros e ativos reais competem por 
recursos. No caso dos primeiros, ob-
serva-se concentração em títulos com 
maturidade muito curta (2 anos para 
LTNs) ou muito longa (40 anos para 
NTN-Bs). Verifica-se, portanto, um 
hiato justamente para títulos com ma-
turidade compatível com as necessida-
des de financiamento de infraestrutura 
– em torno de 15 anos. Significa dizer 
que: (1) a alocação de recursos para 
ativos financeiros é concentrada em 
títulos públicos da dívida do Tesouro, 
como mostra a figura abaixo; e (2) os 
títulos que concentram maior volume 
de recursos não têm perfil compatível 
com financiamento de longo prazo.  

Em um cenário de restrições à con-
tinuidade do modelo vigente de finan-

ciamento de infraestrutura, a atração 
de investimentos privados para uma 
classe de ativos de infraestrutura pres-
supõe uma reestruturação da política 
de emissão de títulos/endividamento 
pelo governo. Caso implementada, 
esta política poderia dotar os inves-
tidores de alternativas para alocar ca-
pital em asset-classes para projetos de 
infraestrutura de sinais de preço para 
o longo prazo, de modo a alinhar ex-
pectativas de mercado com retornos 
intrínsecos que são demandados para 
investimentos em infraestrutura.   

Risco sustentável 
A decisão de investir em ativos reais 
é (também) avaliada sob uma pers-
pectiva de risco-retorno. Investido-
res dificilmente assumem riscos que 
não conseguem avaliar e/ou mitigar. 
De acordo com as melhores práticas 
nos países membros da OECD, uma 
alocação adequada de riscos entre as 

partes pública e privada aumenta as 
chances de sucesso no financiamento 
de longo prazo.

Em concessões do tipo BOT 
(Build-Operate and Transfer), é fun-
damental a compreensão dos riscos 
em cada uma das etapas ou estágios 
da vida de um empreendimento – 
desde a modelagem ou desenho do 
processo de atribuição (leilão), até a 
transferência ao final da vigência do 
contrato. A alocação dos riscos se dá 
por meio de um conjunto de etapas, 
que incluem mapeamento, avalia-
ção, mensuração (quantificação) e 
mitigação. Uma condução adequada 
desse processo se traduz em um in-
vestimento bancável, capaz de atrair 
capitais privados e novos agentes 
para investimentos em infraestrutu-
ra. Poder-se-ia incluir, por exemplo, 
desde investidores que participam 
apenas da fase de construção (ventu-
re capital), até investidores tradicio-
nais no segmento de energia. 

Fonte dos recursos do BNDES 
(em R$ bilhões)

Fonte: FGV/CERI, a partir de dados do BNDES. 
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Novos agentes no mercado 
A implementação dos Acordos de Ba-
sileia 3 e o começo de uma era sem o 
BNDES como principal financiador 
para infraestrutura introduzem novos 
riscos regulatórios e de refinanciamen-
to. Bancos comerciais e investidores 
institucionais têm um perfil diferencia-
do na tomada de risco. De um lado, 
os bancos comerciais conseguem ad-
ministrar melhor carteiras de emprésti-
mos com a duração variando de 5 a 10 
anos, incluindo o risco de construção. 
Porém, investidores institucionais de-
mandam alinhamento entre as neces-
sidades de retorno de capital no longo 
prazo com a certeza de geração de re-
ceitas pelo projeto de infraestrutura.

Para fazer face a esses desafios, é 
necessário introduzir um novo agente 
no processo – os garantidores de finan-
ciamentos de longo prazo – de modo a 
apoiar a criação de asset-classes asso-
ciadas à infraestrutura. Estes agentes 
poderiam ofertar produtos financeiros 

capazes de facilitar a transição da fase 
de construção para a operação de ati-
vos, proporcionando garantias contra 
riscos regulatórios durante a vida útil 
do investimento. Referidos produtos 
abrangem garantias financeiras, segu-
ros para risco regulatórios e hedging, 
mitigando riscos desde a etapa de de-
senho ou modelagem do projeto. Em 
conjunto com entidades do governo 
federal, agentes do mercado financei-
ro doméstico e seguradoras têm um 
papel a cumprir neste novo regime de 
financiamento de longo prazo. 

Conclusão
A experiência em países da OCDE 
evidencia que uma adequada aloca-
ção de risco entre parceiros públicos 
e privados, em conjunto com sinais de 
preço para o longo prazo, incentivam 
a introdução de financiamentos de 
longo prazo sustentáveis. Porém esses 
elementos facilitadores são suportados 

por um conjunto de políticas e regula-
ções, que combinadas a novos produ-
tos e mercados financeiros compõem 
um (adequado) ambiente de negócios. 
É esse ambiente que permite assegurar 
aos investidores a confiança no retor-
no do capital a ser auferido.

A necessidade de revisitar o modelo 
de financiamento de infraestrutura no 
Brasil representa uma oportunidade 
de caminhar para a implementação de 
um novo regime. Argumentamos que 
um novo regime de financiamento de 
longo prazo envolve a criação de uma 
asset-class como alternativa para atrair 
investidores provenientes de uma 
gama variada de interesses. A falha em 
implementar soluções como essa pode 
comprometer o alcance de ganhos de 
competitividade e crescimento no cur-
to e longo prazo do país.  

1Opinião exclusiva do autor não refletindo a posi-
ção do Banco Mundial.

Desembolsos do BNDES em infraestrutura
(em R$ bilhões)

Fonte: FGV CERI, a partir de dados do BNDES. 
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Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro

Já se tornou lugar-comum no Brasil, 
repetido em campanha por políticos 
de variados graus de comprometi-
mento público, o discurso de que 
sem avançar rápida e consistente-
mente em educação o país não con-
seguirá superar seus persistentes in-
dicadores de baixo desenvolvimento 
socioeconômico e de má distribui-
ção de renda. A recente divulgação 
dos números de 2015 do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb) mostrou resultados pou-
co animadores, comprovando que 
o discurso está muito longe da re-
alidade. Metas modestas só foram 
alcançadas no segmento inicial do 
ensino fundamental.

O ensino médio, porta de entra-
da na universidade e no mercado 
de trabalho, à parte o crescente 
desinteresse e evasão, estacionou 
desde 2011 em uma medíocre nota 
3,7, quando a meta para 2015 era 
um singelo 4,3. Diante desse qua-
dro, não é surpresa que o semi-
nário “Vinte Anos da Nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional”, organizado em parce-
ria por três unidades da Fundação 
Getulio Vargas (FGV/EPGE, FGV 
Ensino Médio e FGV/IBRE), tenha 
colecionado ao longo do dia 19 de 
setembro mais lamentos do que co-

memorações quanto aos efeitos da 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, a LDB, e à educação no Bra-
sil como um todo.

Mesmo com os inquestionáveis 
avanços na universalização das ma-
trículas no ensino fundamental, o 
exponencial crescimento das vagas 
nas universidades e os resultados 
acima das metas do Ideb nos pri-
meiros anos de estudos, revelando 
haver uma evolução na base que, te-
oricamente, tende a refletir futuros 
avanços ao longo da cadeia, ficou 
claro que, no mínimo, a LDB preci-
sa de aperfeiçoamentos. Alguns de-
les, justamente direcionados ao en-
sino médio, foram anunciados pelo 

Avanços difusos e um 
atraso que persiste

governo na semana em que aconte-
ceu o evento da FGV. As mudanças 
vão no caminho da flexibilização da 
grade curricular, da volta do ensino 
médio profissionalizante e do au-
mento da carga horária.

“A educação melhorou. O pro-
blema é que a velocidade dessa 
melhora não está sendo suficiente 
para que possamos competir em 
nível internacional. Esse é o nos-
so calcanhar de aquiles!”, resumiu 
Carlos Ivan Simonsen, presidente 
da FGV. Para Simonsen, falta ao 
Brasil uma cultura de ensino, um 
problema que se agrava com o há-
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bito secular no país de todo aque-
le que chega ao poder querer criar 
uma nova norma “que dura o tem-
po que a pessoa está ali”.

“O mais inteligente é um pro-
cesso que leve a uma cultura”, 
ponderou. Simonsen entende, por 
exemplo, que, apesar dos seus mui-
tos defeitos, o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) criou uma 
cultura de avaliação dos alunos e 
das escolas que precisa ser aperfei-
çoada. Um dos problemas é que o 
Enem evoluiu de exame de avalia-
ção para porta de entrada nas uni-
versidades, passando a direcionar o 
que é ensinado no nível médio.

Para defender a continuidade 
como eixo condutor quando se pre-
tende criar um sistema perene e, con-
sequentemente, uma cultura, o pre-
sidente da FGV citou o caso francês, 
país que definiu a educação expli-
citamente como um direito univer-
sal em 1793, na segunda versão da 
Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, de 1789. 
No entanto, somente em 1946, após 
a Segunda Guerra Mundial, o país 
conseguiu efetivar essa universaliza-
ção, mais de 150 anos depois.

O importante, segundo Simon-
sen, é que a França teve uma conti-
nuidade no esforço para perseguir 
o objetivo da declaração, ainda 
que alguns caminhos escolhidos 
não tenham dado certo. Um dos 
acertos foi a ênfase na formação 
de professores, com a abertura de 
Escolas Normais por todo o país. 
“Reformas que não levem em con-
ta a existência de um corpo que vai 
ter que aplicá-las não costumam 
funcionar bem”, ressaltou para, 
mais à frente, criticar a extinção 
das Escolas Normais brasileiras. 

O presidente do Conselho Na-
cional de Educação (CNE), Gilberto 
Garcia, vê raízes históricas no atra-
so educacional brasileiro. Ele disse 
que o sistema educacional, com suas 
competências dispersas entre União, 
estados e municípios, é um dos três 
mistérios brasileiros mais difíceis 
para o observador estrangeiro deci-
frar, juntamente com a jabuticaba, 

a árvore que frutifica no tronco e 
não nos galhos, e a flor de maracujá, 
com seu diagrama visto pelos místi-
cos como a configuração do sacrifí-
cio do Cristo.

A singularidade da ordem edu-
cacional do Brasil, segundo a li-
nha de raciocínio de Garcia, co-
meça durante o período colonial, 
quando Portugal, interessado em 
manter a integridade territorial da 
colônia de dimensões continentais, 
evitou a expansão de escolas que 
poderiam tornar-se centros de de-
bates potencialmente geradores de 
ideias de independência que po-
deriam fragmentar a colônia. Isso 
acabaria ocorrendo na América es-
panhola que se dividiu em muitas 
repúblicas. “Portugal conseguiu 
tornar o Brasil um grande conti-
nente, mas um grande continente 
inculto”, afirmou.

A educação no Brasil colônia era 
uma iniciativa isolada de ordens re-
ligiosas, basicamente dos jesuítas. 
Quando o Marquês de Pombal (Se-
bastião José de Carvalho e Melo, 

Ideb: em 2015 só meta dos anos iniciais  
do ensino fundamental foi alcançada

Resultados e metas do Ideb em nível nacional, englobando  
escolas públicas e privadas

Fonte: MEC. *Em vermelho, as notas abaixo das metas do ano.

A educação melhorou. O 

problema é que a velocidade 

dessa melhora não está 

sendo suficiente para que 

possamos competir em 

nível internacional   

Carlos Ivan Simonsen – presidente da FGV

2007 2009 2011 2013 2015

Fundamental – anos iniciais (Notas) 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5

Fundamental – anos iniciais (Metas) 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2

Fundamental – anos finais (Notas) 3,8 4,0 4,1 4,2* 4,5

Fundamental – anos finais (Metas) 3,5 3,7 3,9 4,4 4,7

Ensino Médio (Notas) 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7

Ensino Médio (Metas) 3,4 3,5 3,7 3,9 4,3
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poderoso secretário de Estado do 
reino de Portugal de 1750 a 1755) 
expulsou os jesuítas do Brasil e de-
terminou que a educação no reino 
fosse tarefa de leigos, algumas pou-
cas escolas foram fundadas, mas 
escolas superiores, de acordo com 
o presidente do CNE, continuaram 
não existindo.

Algumas escolas isoladas vieram 
a surgir após a chegada da famí-
lia real ao Brasil em 1808, mas a 
primeira universidade do país com 
esse título foi a Universidade de 
Manaus, fundada em 1909 e que 
teve enorme dificuldade de sobre-
viver com a decadência do ciclo da 
borracha, fechando a maior parte 
dos seus cursos durante muito tem-
po. Sem um sistema escolar que 
merecesse este nome, o Brasil teve 
pouco acesso ao debate republica-
no, como ocorreu nas colônias es-
panholas, favorecendo o propósito 
português da preservação integral 
do seu território.

Enquanto os vizinhos tiveram 
várias décadas de debates para 
construir suas repúblicas, o Brasil 

optou, quando fez sua independên-
cia, pelo regime imperial, seguindo 
a tradição portuguesa, um pensa-
mento que perdurou, de acordo com 
Garcia, mesmo após a proclamação 
da República. “Aqui a República 
surgiu sem revolução e os primeiros 
presidentes do país se comportavam 
como neo imperadores”, ressaltou 
o presidente do CNE, afirmando 
que as primeiras iniciativas no cam-

po do debate educacional só vieram 
com Anísio Teixeira no governo Ge-
túlio Vargas.

Como se tratava de uma ditadu-
ra, seguiu faltando o debate demo-
crático e a primeira LDB, de 1961, 
“foi tímida e de poucas consequên-
cias para o ensino”, avaliou. A re-
forma do ensino superior de 1968 
acontece novamente por força de 
outra ditadura, a militar, e, con-
sequentemente, o primeiro debate 
efetivo da educação no Brasil só 
ocorreria a partir de 1986, com a 
instalação da Assembleia Nacional 
Constituinte que resultou na Cons-
tituição de 1988.

O debate constitucional produ-
ziu como saldo, segundo a análise 
de Garcia, a divisão de competên-
cias no ensino e desaguaria quase 
dez anos mais tarde na segunda e 
atual LDB que coloca em debate 
aspectos até então ignorados, como 
a educação indígena, a educação 
quilombola, a educação no campo, 
a educação a distância e o financia-
mento educacional. O debate que 
se seguiu teve como desdobramen-

A nova velha LDB 

perdeu sua organicidade, 

os artigos não falam 

entre si e se deveria já 

passar à discussão  

de outra lei   

Arnaldo Niskier – educador, membro da ABL

Fonte: MEC/Pnad-IBGE. *Vagas oferecidas. **Matrículas efetuadas.
1A meta para 2024 é 50%. 2A meta para 2024 é 33%
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to o Primeiro Plano Nacional de 
Educação (PNE) de 2000 cujo fra-
casso, para o presidente do CNE, 
pode ser medido pela sucessão de 
outros planos que se multiplicaram 
dentro dele.

A crítica ao processo histórico 
que criou a LDB e a cultura da qual 
resulta o atual sistema educacional 
brasileiro permitem, na avaliação 
de Garcia, “dar um passo adiante”. 
“Por quê?”, pergunta. “Porque cor-
remos o risco de emendar processos 
sem questionar os fundamentos. É 
por isso que tudo no Brasil está em 
construção e nossas políticas pú-
blicas são extremamente instáveis, 
mutantes”, responde. Segundo sua 
análise, não se trata de políticas de 
Estado, mas de políticas de gover-
nos, “talvez de partidos”. Faltou 
debate para a consolidação de uma 
política de Estado na educação.

“Hoje o objetivo é construir 
uma política nacional de educação 
e a base nacional comum curricu-
lar (BNCC)”, ressalta, lembrando a 
importância de se observar a frag-
mentação do setor público, o papel 
do público e do privado e a própria 
divisão do setor privado em modelos 
diferentes como fundações, associa-
ções e outros. “A ideia de constru-
ção passa por um sistema colabo-
rativo e por entender o alcance das 
políticas públicas dentro dos outros 
sistemas”, ponderou.

Superior:  
um processo de sanfona 
O secretário Rubens Martins, da 
Secretaria de Regulação e Supervi-
são da Educação Superior (Seres) 
do Ministério da Educação (MEC), 
levou para o seminário uma visão 

um pouco diferente, embora admi-
tindo, com números, os fracassos 
da política que vigorou nos últimos 
anos. Ele enxerga os últimos 20 
anos dominados pela vigência da 
segunda LDB, especialmente na sua 
área, a do ensino superior, como 
“um processo de sanfona, com 
avanços e recuos”, acrescentando 
que o momento atual “parece ser de 
tentativa de avanço”.

De saída, Martins destaca que 
a parte da organização do ensino 
superior prevista no artigo 44 da 
LDB, a dos cursos sequenciais que 
permitiriam ao aluno, antes de ir 
para a graduação, decidir se prefe-
ria sair para o mercado de trabalho 
ou seguir adiante na universidade, 
fracassou. “Os cursos sequenciais 
morreram”, disse, lembrando que 
foi mais bem-sucedida a tentativa 
via cursos tecnológicos.

O primeiro PNE, de 2001, um 
dos desdobramentos da LDB, tinha 
entre suas metas de dez anos colocar 
ao final do período 30% dos jovens 
de 18 a 24 anos nas universidades. 

“Chegamos a de 11% a 12%”, ad-
mite. Outras metas importantes do 
primeiro PNE eram, segundo ressal-
ta o secretário do MEC, a redução 
da desigualdade de ofertas, com 
uma política de expansão, dissemi-
nar sistemas interativos de educa-
ção a distância e a diversificação da 
oferta de ensino, valorizando esta-
belecimentos não universitários que 
oferecessem ensino de qualidade e 
atendessem a demandas específicas 
por formação, como a tecnológica e 
a do magistério.

Para Martins, uma das dificul-
dades de se alcançar os objetivos é 
que “a política pública fica sempre 
com um pé atrás, dada a diversi-
dade imposta pela grande extensão 
territorial”. Os dados apresenta-
dos pelo secretário revelaram que 
se o primeiro PNE (2001-2010) 
teve dificuldades para chegar a 
seus objetivos, o segundo (2014-
2024) também está longe do que se 
deseja. Uma das metas é alcançar 
uma taxa de escolarização bruta de 
50% dos jovens de 18 a 24 anos e 
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70

1.470

2.100

100

2.200
50%

Particulares Públicas Total

2002 2014 Variação (%)

43%

50%

Número de instituições de ensino superior 
cresce 50% em 12 anos

Total de instituições de ensino superior públicas e privadas (2002 e 2014)

Fonte: MEC. 
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uma taxa líquida de 33%, “assegu-
rando a qualidade da oferta”. Isso 
exigiria uma taxa de crescimento 
anual das matrículas de 7%.

“No ritmo atual de crescimento 
a meta só será alcançada em 2035”, 
constatou. Neste momento, segun-
do os dados da Seres, a taxa bruta, 
pelos critérios da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) 
do IBGE, que representa as ofertas 
de vagas em relação à faixa etária 
especificada, está em 30,8%, en-
quanto a taxa líquida, que corres-
ponde à parcela de jovens entre 18 e 
24 anos efetivamente matriculados, 
está em 15,7%.

Ainda que o ritmo esteja em 
defasagem com as metas, Martins 
procurou mostrar que houve vários 
avanços. Em relação ao número de 
estabelecimentos de ensino supe-
rior, o secretário mostrou que hou-
ve um crescimento de 50% entre 
2002 e 2014, passando de 1.470 
para 2.200. O crescimento maior 
aconteceu entre os estabelecimen-
tos privados, cujo total passou de 
1.400 para 2.100, enquanto o de 

estabelecimentos públicos cresceu 
43%, passando de 70 para 100. 
Em 2014 o total de estabelecimen-
tos de ensino superior registrados 
no MEC era representado por 87% 
do setor privado, 5% federais, 5% 
estaduais e 3% municipais.

O total de cursos federais e pri-
vados passou de 11 mil para 28 
mil no mesmo período, sendo 22% 
públicos e 78% privados (em 2002 

eram 80% privados) e a participa-
ção de estabelecimentos de ensino 
a distância, mesmo não tendo cres-
cido no ritmo desejado, passou de 
0,3% em 2002 para 4% em 2014, 
com mais de um milhão de alunos 
matriculados. O total de alunos 
matriculados em todas as formas 
de ensino superior no país passou 
de 2,9 milhões para 6,9 milhões, 
sem considerar os estabelecimen-
tos estaduais.

De acordo com Martins, as me-
tas previam que o crescimento da 
oferta se desse na proporção de 
60% no setor privado e 40% no 
setor público, mas somente em um 
ano essa proporção foi alcançada, 
sendo a média histórica de 75% a 
25%, ou seja, apenas um quarto do 
aumento representado pelo setor 
público. O secretário disse também 
que falta um mecanismo de estímu-
lo à abertura de licenciaturas ino-
vadoras. “Talvez seja o caso de se 
buscar um mecanismo de indução, 
como foi feito com a medicina em 
2013 (Programa Mais Médicos)”, 
sugeriu. Segundo o secretário, “de 

Nenhum país do mundo 

conseguiu fazer em 

educação simultaneamente 

quantidade e qualidade e  

a quantidade cresceu 

muito no Brasil   

Fernando Holanda B. Filho – FGV/IBRE

Fonte: Inep/MEC (atualizado em 22/6/2015).
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1997 (quando entrou em vigor a 
LDB) até hoje nunca se elaborou 
no Brasil uma verdadeira política 
de educação superior”, acrescen-
tando que agora “parece que há a 
intenção de fazê-lo”.

Muito a corrigir
Ricardo Coelho, diretor de Progra-
ma da Secretaria Executiva do MEC 
e Arnaldo Niskier, membro da Aca-
demia Brasileira de Letras (ABL), 
Fernando Holanda Barbosa Filho, 
pesquisador da FGV/IBRE e Aloisio 
Araújo, vice-diretor da FGV/EPGE 
botaram dedos nas feridas do siste-
ma de ensino fundamental e médio 
organizado em torno da LDB, em-
bora a maioria deles tenha também 
enxergado virtudes. Araújo apontou 
um defeito de origem que aprofunda 
a desigualdade já a partir da escola 
infantil: a diferença de nível educa-
cional dos pais.

“A LDB apresenta problemas que 
não se consegue equacionar e tem 
alguns desafios pela frente. Alguns 
podem ser tratados no quadro da 
lei e outros exigem mudanças na le-
gislação”, disse Coelho, ressaltando 
que muita coisa que hoje existe fo-
ram “penduricalhos” incorporados 
após a promulgação da LDB. Entre 
eles, a obrigatoriedade de exibir fil-
mes nacionais duas horas por mês, o 
ensino de filosofia e sociologia todos 
os anos do ensino médio e a obriga-
toriedade do ensino da língua espa-
nhola, pontos que o governo atual 
está tentando alterar com a medida 
provisória (MP) das mudanças men-
cionadas acima.

Mas o diretor do MEC apontou 
virtudes na lei em todos os níveis, 
entre elas o alinhamento com o que 
se fazia de mais moderno no mundo. 
Na educação básica, essa moderni-
dade se expressou, por exemplo, se-
gundo Coelho, em trocar o foco do 

currículo organizado por disciplina 
para as habilidades e competências 
que o aluno vai precisar para se 
inserir no mundo. Também abriu 
espaço para o ensino a distância e 
para uma formação de nível supe-
rior mais curta.

Entre os problemas não equa-
cionados, o secretário apontou a 
transição da primeira para a se-
gunda fase do ensino médio, quan-
do o aluno sai de uma classe mo-
nodocente para outra com vários 
professores, algo que ele entende 
ser possível corrigir com a nova 
BNCC que está prometida para o 
próximo ano. A situação do ensi-
no médio foi definida por Coelho 
como de “catástrofe”, daí a pressa 
do governo, a ponto de optar por 
uma MP para reformular essa eta-
pa escolar.

Para o acadêmico Niskier, um 
dos mais reconhecidos educadores 
do país, “a nova velha LDB já per-

Reduz a diferença entre o investimento médio por  
estudante do ensino superior em relação ao básico e geral

Percentual do investimento público direto por estudante em relação ao PIB per capita

Fonte: Inep/MEC.
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deu sua organicidade, os artigos não 
falam entre si e se deveria já passar 
à discussão de outra lei”. Apenas a 
título de exemplo, o educador desta-
cou que dos 92 artigos originais da 
LDB de 1996, 38 já foram modifica-
dos. A situação, para ele, reflete “um 
país que não tem uma política nacio-
nal de educação, mas planos, muitas 
vezes mirabolantes”.

O mirabolante acaba transfor-
mando-se em fracassos acumulados. 

“Estamos vivendo uma pantomima. 
De 20 metas definidas para o perío-
do 2010-2020, somente seis foram 
implantadas e as outras vão sendo 
empurradas com a barriga”, afir-
mou Niskier, ressaltando que mesmo 
essas seis apresentaram “uma evolu-
ção razoável”.

A prioridade número um, para o 
acadêmico, é investir na formação 
de professores. Em artigo publica-
do no dia 19 de setembro na Folha 

de S. Paulo, Niskier ressalta que a 
capacidade de ensinar do professor 
é mais importante para o aprendi-
zado do que “colégios elegantes, 
turmas pequenas ou equipamentos 
mirabolantes”, baseando sua con-
clusão em reportagem publicada 
em junho deste ano pela revista 
The Economist.

O educador afirmou ainda que 
o Brasil está preparando os alunos 
para aprender no nono ano o que 
os americanos exigem no quinto, 
resultando daí as defasagens cons-
tatadas pelos participantes do se-
minário e resumiu sua perplexidade 
com os problemas educacionais do 
Brasil com uma pergunta: “Como 
podemos nos conformar com a exis-
tência de 13 milhões de analfabetos 
acima de 15 anos se a educação é 
um direito de todos?”.

Menos mal que nem tudo são 
mazelas, erros e atrasos, conforme 
procurou demonstrar o economis-
ta Barbosa, pesquisador da FGV/
IBRE. Ele disse que “a educação no 
Brasil apresentou grandes melho-
ras ao longo dos últimos 20 anos”, 
o tempo de existência da LDB de 
1996. Entre esses avanços ele apon-
tou uma maior alocação de recur-
sos, redução do diferencial de gasto 
entre o ensino superior e os demais 
níveis, expansão das redes e eleva-
ção das matrículas e aumento da es-
colaridade média da população.

Os principais desafios apontados 
pelo pesquisador foram a melhoria 
geral da qualidade da educação, cuja 
fragilidade pode ser constatada nos 
números do Ideb de 2015, criar aná-
lise sistemática de programas, asse-
gurando a “crucial” avaliação das 
políticas públicas para o setor, além 
de discutir “mitos e tabus”.

15 anos de idade 17 anos 20 anos 25 anos

1995 5,3 6,3 7,1 7,4

1996 5,5 6,5 7,3 7,5

1997 5,6 6,6 7,4 7,7

1998 5,7 6,8 7,7 7,7

1999 5,8 7,0 7,9 7,9

2001 6,1 7,4 8,4 8,4

2002 6,3 7,5 8,5 8,4

2003 6,4 7,7 7,7 8,7

2004 6,5 7,8 8,9 8,9

2005 6,6 7,9 9,0 9,1

2006 6,6 8,0 9,2 9,4

2007 6,6 8,1 9,4 9,5

2008 6,7 8,2 9,5 9,7

2009 6,7 8,1 9,5 9,7

2011 6,7 8,2 9,6 9,9

2012 6,8 8,4 9,6 10,0

2013 6,9 8,5 9,7 10,1

2014 7,0 8,6 9,8 10,3

Cresce o tempo de escolaridade em todas as faixas etárias
Anos médios de educação por anos de idade

Fonte: Fernando Barbosa Holanda Filho com dados da Pnad/IBGE.
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Entre esses mitos, Barbosa des-
tacou de que a escola pública bra-
sileira foi muito boa no passado e 
que ficou ruim ao longo do tempo. 
Esse ponto de vista, de acordo com 
sua avaliação, esconde que nesse 
passado do qual se fala a escola 
pública era para os filhos da elite, 
enquanto a grande massa estava 
simplesmente excluída.

“A ‘maravilhosa’ escola públi-
ca do passado era para 2% das 
crianças e hoje ela é para 97%”, 
apontou. “Nenhum país do mun-
do conseguiu fazer [em educação] 
simultaneamente quantidade e qua-
lidade e a quantidade cresceu mui-
to no Brasil”, ressaltou para deixar 
claro que, no seu entendimento, o 
país “está andando na direção cor-
reta”. Um dos pontos ressaltados 
por Barbosa foi o dos investimen-
tos públicos totais na educação em 
relação ao Produto Interno Bruto 
(PIB) que saltaram de 4,6% no ano 
2000 para 6,2% em 2013.

Na sua avaliação, apesar dos es-
forços atuais, o Brasil está pagando 
o preço do descaso no passado. “A 
violência urbana de hoje foi contra-
tada há 30 anos”, apontou. O pes-
quisador da FGV/IBRE admitiu que, 
apesar do direcionamento correto, 
a evolução não está acontecendo na 
velocidade desejada, defendendo, 
entre outras medidas, a baixa atrati-
vidade do ensino médio.

Segundo ele, o pico da taxa de 
desemprego (média próxima a 12%, 
segundo o IBGE) é dos jovens que 
saem diretamente do ensino funda-
mental e, despreparados, buscam o 
mercado de trabalho. Barbosa ata-
cou ainda o que ele considera ser 
outro mito no país, a universidade 
pública gratuita, afirmando que ela 

deve ser gratuita para quem não 
pode pagar, mas cobrar de quem 
pode para que sobre dinheiro para 
se ampliar os investimentos no ensi-
no fundamental e no médio.

Araújo, vice-diretor da FGV/
EPGE e um dos mais conceituados 
economistas brasileiros também 
destacou que “a melhora recente é 
fundamental” e que após os avanços 

na quantidade é necessário investir 
na qualidade. Ele considera “fun-
damental” a definição de uma nova 
BNCC para acabar com o excesso 
de diversidade que muitas vezes 
se reflete nos maus resultados dos 
alunos nas avaliações. Disse que a 
escola em tempo integral “custa di-
nheiro, mas tem que ser feita como 
todo mundo fez”.

Para Araújo, o salário do pro-
fessor também precisa ser revisto 
e precisa estar, “no mínimo”, ali-
nhado com o PIB per capita, o que 
atualmente representaria em torno 
de R$ 40 mil por ano, e a melhoria 
na formação dos docentes também 
precisa ser atacada. “O treinamen-
to dos professores tem que avan-
çar. É difícil porque muitas vezes 
não há uma faculdade de pedago-
gia adequada”, cobrou já desta-
cando uma das causas básicas da 
má formação.

Concentrado na problemática 
da educação infantil, que considera 
essencial para que o aprendizado 
de desenvolva na sequência da vida 

O treinamento dos 

professores tem que 

avançar. É difícil porque 

muitas vezes não há  

uma faculdade de 

pedagogia adequada   

Aloisio Araújo – vice-diretor da FGV/EPGE

Fonte: Síntese dos Indicadores Sociais 2010 (IBGE).
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do aluno, o economista disse que é 
necessário avançar na cobertura de 
matrículas para crianças de zero a 
três anos para que seja possível al-
cançar os mais de 90% obtidos na 
faixa de quatro a seis anos.

O investimento nas crianças de 
zero a três iria ajudar a combater 
uma distorção grave provocada pela 
má distribuição de renda no país que 
é a deficiência do aprendizado em 
casa entre as famílias mais pobres e 
menos educadas no sentido escolar 
da palavra, justamente as que têm 
maior taxa de fertilidade.

Segundo Araújo, enquanto en-
tre os pais com educação entre 
zero e sete anos de estudos a taxa 
de fertilidade é três, entre os que 
têm oito anos ou mais ela cai para 
1,7. Como o aprendizado adquiri-
do em casa faz diferença no futuro, 
o vice-diretor da FGV/EPGE disse 
que é necessário um esforço para 
suprir essa lacuna que tende a se 
aprofundar pela diferença de taxas 
de fertilidade. Mas Araújo adverte 
também que a matrícula na faixa 
até três anos não deve ser obriga-

tória porque a proximidade da mãe 
também joga papel decisivo na for-
mação da criança.

A má formação  
Outro problema no caminho do 
aperfeiçoamento do ensino básico 
no Brasil foi apontado na palestra 
do professor Kaizô Beltrão, da Es-
cola Brasileira de Administração 
Pública e Empresas da FGV (FGV/
Ebape). Ele fez um diagnóstico do 
perfil do professor do ensino básico 
no Brasil, mostrando, entre outros 
aspectos, que a formação em licen-
ciatura atrai alunos mais velhos, 
com nível socioeconômico mais bai-
xo, com independência financeira. 
“Provavelmente já dava aulas e foi 
fazer um curso de licenciatura para 
se adequar à legislação”, especula.

O professor Paulo Cezar Carva-
lho, da escola de Matemática Aplica-
da da FGV (FGV/Emap), apresentou 
trabalho que indica ser falha a for-
mação de professores de matemática 
do ensino básico, o que se reflete nos 
baixos resultados dos alunos tanto 

nas avaliações domésticas quanto 
no Pisa, o Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes. Um dos 
testes aplicados a professores no país 
mostrou que parte deles repete erros 
cometidos pelos alunos, como, por 
exemplo, 1/5 = 0,5.

O resultado, segundo Carvalho, 
sugere, além da deficiência de for-
mação do professor, currículos ina-
dequados para o ensino básico e as 
licenciaturas, necessidade de capaci-
tação dos professores e necessidade 
de se desenvolver uma cultura de 
avaliação para quem dá aulas

“Falar em qualidade da educa-
ção é enfrentar uma questão fun-
damental que é a formação e va-
lorização dos professores da escola 
básica”, disse a professora Marieta 
de Moraes Ferreira, coordenadora 
da FGV Ensino Médio. Segundo 
ela, a multiplicação de cursos de 
mestrado e de doutorado a par-
tir dos anos 1970 fez com que os 
cursos de licenciatura se voltassem 
mais para pesquisa, reduzindo o 
espaço para a formação de profes-
sores para o ensino básico.   

Brasil muito abaixo do nível de proficiência
Percentual de alunos abaixo do nível de proficiência em países selecionados e na cidade de Xangai em 2012

Fonte: Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa).
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Em uma espécie de aula magna den-
tro do seminário sobre a LDB o se-
nador Cristovam Buarque (PPS-DF) 
disse que o sistema de ensino brasi-
leiro precisa de uma mudança radical 
se quiser universalizar a qualidade e 
frequência e não apenas a matrícula. 
E defendeu “um salto” na educação 
com a definição de um prazo para 
que as escolas públicas brasileiras 
atinjam o nível das europeias. “Nem 
precisa ser dos países nórdicos”, dis-
se, ressaltando que existem escolas 
públicas federais no país que já pos-
suem ensino de qualidade até supe-
rior ao das escolas privadas.

“É preciso ter professores bem 
preparados, com dedicação exclusiva 
e um bom salário além de avaliações 
consequentes para, se necessário, 
substituí-los”, ponderou. O senador 
propôs que o salário desse professor 
seja de R$ 15 mil, que a carga horá-
ria suba para de seis a sete horas por 
dia. De acordo com seus cálculos, o 
custo por aluno dessa nova escola 
seria de R$ 15 mil por ano, conside-
rando salas de aulas com um máxi-
mo de 30 alunos.

“Será um novo sistema para 
substituir o atual e só o governo fe-
deral é capaz de fazer isso. A União 
adotar a educação das crianças bra-
sileiras”, defendeu. Buarque disse 
que esse novo sistema custaria o 
equivalente a R$ 500 bilhões por 
ano, afirmando que atualmente o 

Estado já gasta cerca de R$ 350 bi-
lhões com a rubrica. “É possível, o 
que falta é vontade política e uma 
ambição histórica de ser campeão 
mundial de educação”, afirmou.

A implantação dessa nova esco-
la, de acordo com Buarque, aconte-
ceria por cidades e não poderia 
ser feita de uma vez, dado 
o esforço exigido em to-
dos os níveis. O senador 
propôs que a cada ano 250 
novas cidades sejam incor-
poradas ao sistema até que ele 
atinja todo o país. “Uma escola de 
qualidade para todos, independen-
temente do CPF e do CEP da famí-
lia”, resumiu o senador, reafirman-
do que será um novo sistema de 
educação e não o atual reformado.

Buarque disse que a ambição e 
a vontade política terão que vencer 
muitas barreiras, entre elas o cor-
porativismo dos professores para 
que eles venham a ter uma nova 
carreira que também não será uma 
transformação da atual. “Não vai 
dar para o Brasil ser um grande 
país apenas exportando soja”, pro-
vocou, sugerindo que os chineses, 
grandes compradores de commodi-
ties agrícolas brasileiras, acabarão 
optando por plantar esses produtos 
na África, mais perto deles, deixan-
do o Brasil sem alternativa.

O senador do PPS disse que o 
Brasil de hoje é um país “dividido 

em duas castas e que só resolve os 
problemas da de cima”. Esse novo 
sistema educacional público viria 
para enfrentar essa dualidade. Fra-
sista emérito, Buarque disparou: “O 
que me faz otimista é a tragédia, é a 
pedagogia da catástrofe. O Brasil vai 
despertar para o fato de que ou se 
educa ou não tem futuro”.

Ante uma plateia da qual faziam 
parte diretores de escolas privadas, 
o senador fez a si mesmo a pergun-
ta: “E como ficam as escolas parti-
culares que hoje têm sete milhões de 
alunos no país?” Ele respondeu que 
essas escolas poderão continuar exis-
tindo e poderão vender vagas para o 
Estado, em uma espécie de ProUni 
do ensino básico. “Sou contra aca-
bar com as escolas particulares, mas 
deveremos ter escola pública de qua-
lidade para todos”, disse. (C.S.)   

Uma reforma radical
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Retomada dos investimentos 
pelo baixo carbono

No início de setembro, os presidentes 
Barack Obama e Xi-Jinping ratifica-
ram o acordo do clima negociado na 
conferência de Paris, em dezembro de 
2015. A notícia foi celebrada como 
um grande passo para o acordo entrar 
em vigor ainda este ano – isso depen-
de de sua ratificação por ao menos 55 
países, que somem 55% das emissões 
de poluentes –, já que Estados Unidos 
e China respondem juntos por 40% 
das emissões globais. 

Apesar do reconhecimento for-
mal de líderes mundiais sobre a ne-
cessidade de ação, a mitigação do 
impacto das mudanças climáticas 
não deverá ser puxada pela gover-
nança global. Para o economista 
e ambientalista Sergio Besserman, 
presidente do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, ex-presidente do 
IBGE e ex-diretor do BNDES, essa 
correção acontecerá pelas mãos do 
mercado. “A COP 21 foi histórica 
porque afirmou politicamente nos-
so desequilíbrio, mas toda a estrada 
está por caminhar”, diz, lembrando 
que, além de o acordo ser uma car-
ta de intenções em que os próprios 
países definem suas metas, sem pu-
nição em caso de descumprimento, 

possui um objetivo muito difícil de 
ser cumprido: estacionar o aumen-
to da temperatura média mundial 
abaixo de 2 graus Celsius em rela-
ção aos níveis pré-industriais. “Para 
chegar a isso, precisaríamos ter co-
meçado a agir há 30 anos. Agora 
teremos que passar os próximos 20 
anos na mais acelerada transforma-
ção tecnológica da história.” 

A parte cheia desse copo de ex-
pectativas, para o economista, está 
na interseção do esforço das empre-
sas em se manter competitivas sob o 
contexto de crise ecológica e a neces-
sidade de resgatar o mundo da desa-
celeração pós-crise de 2008. “Hoje 
já não há margem de recuperação da 
atividade através de políticas expan-
sionistas, mas pelo investimento. E o 
investimento em ‘retrofitar’ a estru-
tura produtiva para o baixo carbono 
poderá estar na base da reconstrução 
de uma economia global saudável”, 
defende. A única forma de fazer uma 
transição tão rápida quanto a que o 
meio ambiente demanda, entretanto, 
será com uma mudança consistente 
no sinal de preços, diz Besserman, 
lembrando a definição do econo-
mista britânico Nicholas Stern de 

que o aquecimento global seria “a 
maior falha de mercado da histó-
ria”. “Como e quando o carbono 
será precificado, eu não sei. Mas sei 
que, em uma economia de mercado, 
esse é o único jeito”, afirma, o que 
afetará a estrutura geral de preços 
relativos, e a competitividade entre 
países, empresas e insumos. 

O tempo da natureza 
Em setembro, Besserman esteve na 
FGV/Rio palestrando a uma seleta 
plateia de alunos da EPGE. Na oca-
sião, relembrou que a teoria sobre o 
impacto das mudanças climáticas já 
completa décadas de conversão em 
evidências de que, principalmente 
nos últimos 50 anos, nos desenvol-
vemos extrapolando o nível de agres-
são ao meio ambiente, impedindo 
que recursos como clima, solo, água, 
ar e biodiversidade se renovassem no 
ritmo que demandamos. “Enquanto 
conseguimos viver dos dividendos, 
foi tudo bem. Mesmo com os avan-
ços da ciência, entretanto, passamos 
a entrar no capital natural, e reduzir 
esse rendimento”, descreve. Segundo 
a ONG Global Footprint Network, 
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este ano o planeta esgotou esse cré-
dito e entramos no vermelho no mês 
de agosto, graças principalmente às 
emissões de dióxido de carbono, que 
representam 60% da pegada ecoló-
gica humana. Em 1970, esse dividen-
do durava até dezembro. O resulta-
do? Estiagens, enchentes, quebras 
de safra, entre outros impactos que 
transcendem o campo econômico. 
“Não podemos dizer que a tragédia 
que hoje acontece na Síria é culpa do 
aquecimento global, mas certamen-
te a situação estaria menos grave se 
o país não estivesse passando pelo 
quinto ano consecutivo de seca”, 
exemplifica. Estudo da ONU aponta 
que, se o aquecimento ficar no limi-
te de 2 graus Celsius acima do ní-
vel pré-industrial – dos quais já nos 
aproximamos da metade –, o mundo 
deverá ter 250 milhões de refugiados 
ambientais. “Não é o fim do mundo, 
mas certamente é uma crise de nar-
rativa da civilização”, define.

Do lado das empresas, aumenta o 
número das que buscam se antecipar 
ao futuro calculando um preço in-
terno da emissão de carbono de sua 
atividade. Levantamento interna-
cional do Carbon Disclosue Project 
(CDP) aponta que no ano passado 
437 grandes companhias faziam esse 
cálculo, e outras 583 declararam 
intenção de iniciá-lo nos próximos 
dois anos. Mesmo no Brasil, com-
pleta Besserman, há empresas que 
já trabalham com o preço sombra, 
referido como seu verdadeiro preço 
econômico quando precificado o 
carbono, usado na análise de custo-
benefício de suas decisões. Além de 
realizarem investimentos em pesqui-
sa e tecnologia para mitigar tanto o 
impacto sofrido quanto para o cau-
sado. Por exemplo, de um determi-

nado  cultivo, estressando territórios 
para simular condições climáticas 
adversas que seu plantio poderia 
enfrentar nas próximas décadas, ou 
de fabricantes de fertilizantes que 
buscam aprimorar tecnologicamente 
seus produtos, reduzindo o dano am-
biental gerado e, consequentemente, 
sua perda de valor de mercado. “É 
fato que hoje temos capacidade de 
alimentar 7 bilhões de pessoas, ou 
12 bilhões no futuro, mas com tec-
nologias que têm seu impacto iden-
tificado. E a solução disso não será 
migrar para o orgânico, pois não ha-
veria espaço suficiente para atender 
à demanda mundial, mas com bio-
tecnologia e transgenia”, diz. 

Nesse cenário, a boa notícia para 
o Brasil, defende Besserman, é seu 
alto grau de competitividade numa 
economia global de baixo carbono, 
devido à matriz energética limpa. 
“Temos algo que hoje custa caro 
a vários países. A Alemanha, por 
exemplo, também está fazendo uma 
transição acelerada para o baixo car-
bono, mas a um custo elevado”, diz. 

Segundo o economista, a competiti-
vidade brasileira se destaca também 
nos combustíveis fósseis, que deve-
rão ser penalizados dentro dessa 
nova lógica. “O pré-sal não micou, 
pois poços que forem perto da logís-
tica e de geologia barata ainda vão 
dar dinheiro”, afirma.

Apesar das resistências envolvi-
das, Besserman reforça a necessidade 
de se pavimentar o caminho para tal 
transição. “Se continuarmos como 
estamos, nos próximos 15 anos po-
deremos gerar inclusive uma guerra 
comercial de grandes proporções”, 
alerta, lembrando que, no caso do 
aquecimento global, o descumpri-
mento de metas de um país ocasiona 
danos a todos. “Isso dará margem a 
punições como sobretaxas, e aí es-
queça OMC, pois o argumento será 
salvar o planeta”, diz. E, apesar da 
gravidade do tema, a mensagem final 
do economista a seus ouvintes foi de 
que, quando se trata de políticas am-
bientais, é preciso filtrar o discurso. 
“A ideia de que podemos destruir ou 
salvar a natureza do planeta se tra-
ta da onipotência narcísica de uma 
civilização que ainda tem que apren-
der seus limites”, afirma, lembrando 
que o planeta Terra já leva mais de 
3 bilhões de anos nas costas e vá-
rias extinções incomensuravelmente 
maiores do que o que a humanidade 
– que chegou há pouco – possa so-
nhar em fazer. “Quando falamos em 
crise ecológica, falamos de algo que 
não é da natureza do planeta, mas 
da natureza do nosso tempo. E que 
se baseou numa premissa que nós 
economistas não questionamos, na 
ideia de algo que sabemos que não 
existe e só existimos como econo-
mistas porque ela não existe: almoço 
grátis”, conclui. 

Se continuarmos  

como estamos, nos 

próximos 15 anos 

poderemos gerar, 

inclusive, uma guerra 

comercial de grandes 

proporções
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ria do presidente da República e que 
a secretaria executiva ficaria sediada 
no Ministério das Relações Exterio-
res. O que muda ou pode mudar na 
questão da governança da política 
de comércio exterior?

Para responder essa questão é 
preciso analisar o histórico da Ca-
mex, que é estudado por Fernandes 

A Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) e a Escola de Admi-
nistração de Empresas de São Paulo 
(EAESP) da Fundação Getulio Var-
gas (FGV) divulgaram uma pesquisa 
sobre “Desafios à competitividade 
das exportações brasileiras” (www.
portaldaindustria.com.br/cni). En-
tre os 25 principais entraves para a 
melhora do desempenho exportador, 
as empresas brasileiras consultadas 
identificaram que 56% se referem a 
temas da ineficiência da governança 
da política comercial brasileira. Leis 
em excesso e conflituosas, excesso de 
documentos e frequente alteração de 
regras, múltiplas interpretações dos 
requisitos legais pelos órgãos públi-
cos, exigência de documentos origi-
nais e múltiplas assinaturas e baixa 
eficiência do governo no apoio à su-
peração da barreira de exportações 
são alguns dos entraves citados.

Quem responde as demandas para 
uma melhoria na organização insti-
tucional da política de comércio ex-
terior do Brasil? O único órgão que 
reúne diferentes ministérios que po-
dem tratar desse assunto é a Câmara 
de Comércio Exterior (Camex). No 
entanto, a história mostra que pou-
cos avanços foram obtidos, como 
ilustra a pesquisa CNI/FGV-EAESP. 
Em julho de 2016, o governo decre-
tou que a presidência da Camex se-

(2013). Essa foi criada em 1995 vin-
culada ao Conselho de Governo da 
Presidência da República e ficava 
sediada no Palácio do Planalto. Não 
tinha poderes deliberativos ou ope-
racionais. Abrigava um conselho de 
ministros composto pelos principais 
ministérios que tratavam de temas 
afins com o comércio exterior e era 
presidida pelo chefe da Casa Civil. 
Observa-se que o fato de estar no 
Palácio do Planalto sob a égide da 
presidência conferia à Camex poder 
de convocação e, mesmo sem ter po-
der de programar medidas efetivas, 
funcionou como um fórum de debate 
que auxiliava na coordenação das di-
retrizes dos diferentes ministérios. Ao 
mesmo tempo, porém, como não ti-
nha poder decisório evitava o confli-
to entre as instâncias governamentais 
operadoras do comércio exterior que 
resistiriam à perda de seus poderes.

Em 1998 foi criado o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC) e a Camex 
passa a se integrar ao seu organo-
grama, sendo o pressuposto que o 
órgão deveria se fortalecer. Conti-
nua com o conselho interministerial, 
mas agora presidido pelo ministro 
do MDIC. Nesse período, as crises 
externas (países asiáticos, moratória 
russa) e o aumento da vulnerabilida-
de externa da economia expressa no 

A volta da Camex

Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora da FGV/IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
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aumento do déficit em conta-corren-
te do balanço de pagamentos acen-
tuam os conflitos entre o Ministério 
da Fazenda (MF) e o MDIC. Dois 
exemplos ilustram essa questão.

No rol das atribuições da Camex 
estava a de propor diretrizes para 
a política de defesa comercial. O 
MF privilegia o tema da estabilida-
de macroeconômica e, em especial, 
da inflação. Logo, no debate sobre 
as diretrizes das políticas de defesa 
comercial tende a propor compor-
tamento parcimonioso na aplicação 
dos direitos compensatórios (sub-
sídios) e de antidumping. O MDIC 
mais próximo aos interesses dos se-
tores produtivos tende a demandar 
maior celeridade nas investigações 
de defesa comercial e aplicações 
mais frequentes das medidas com-
pensatórias como forma de proteção 
da indústria. O segundo exemplo se 
refere à atuação da Receita Federal 
que controlava a política de defini-
ção das alíquotas de importações. 
Nesse embate, os defensores do for-
talecimento da Camex ganham po-
der, com um decreto de 2001 que dá 
ao órgão o poder de implementar 
medidas através de resoluções.

A partir de 2001, a Camex passa a 
ser responsável pela decisão de apli-
cação ou não das medidas de defesa 
comercial propostas pelo Departa-
mento de Defesa Comercial. Decide 
sobre a concessão de ex-tarifários que 
reduz impostos de importações de 
bens de capital a partir de pleitos das 
empresas com base em argumentos 
da não existência de similar nacional, 
entre outros. Além dessas atribuições, 
a Camex passa a operacionalizar um 
conjunto abrangente de normas e 
procedimentos que regem o comércio 
exterior. Deixa, portanto, de ser um 

órgão consultivo e coordenador para 
ser um órgão operacional. 

Em 2003, um novo decreto refor-
ça o papel da Camex como órgão for-
mulador da política, além de ampliar 
seu escopo como órgão operacional. 
No entanto, nenhuma dessas duas 
funções foram cumpridas de forma 
satisfatória. A presença da Camex no 
organograma do MDIC retirou o seu 
poder de articulador interministerial. 
Ficava difícil que um ministério seto-
rial presidisse o conselho de ministros 
e nas reuniões passam a comparecer 
representantes de segundo escalão. 
Na questão operacional, na ausência 
de diretrizes de articulação institu-
cional, não se resolveu a duplicação 
dos órgãos na definição de matérias 
do comércio exterior. 

Em julho de 2016, o Decreto no 
8.807 muda a institucionalidade da 
Camex, que passa a ser presidida pela 
Presidência da República. No entan-
to, diferente da concepção original, 
a secretaria executiva fica no Minis-
tério das Relações Exteriores (MRE). 
O conselho de ministros é composto 
pelo MF, o Ministério da Indústria, 
Comércio e Serviços, Ministério da 
Agricultura, Abastecimento e Pecuá-
ria, Ministério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão e do secretário 
executivo do Programa de Parcerias 
de Investimento da Presidência da Re-
pública. Como é pouco provável que 
o presidente da República possa com-
parecer a todas as reuniões bimestrais 
do Conselho, seu substituto é o minis-
tro das Relações Exteriores. 

Além do Comitê Executivo de Ges-
tão (Gecex), do Conselho Consultivo 
do Setor Privado (Conex) e do Comi-
tê de Financiamento e Garantia das 
Exportações (Cofig), foram criados 
o Comitê Nacional de Facilitação 

do Comércio (Confac) e o Comitê 
Nacional de Investimento (Coninv). 
A Apex (Agência Brasileira de Pro-
moção das Exportações e de Investi-
mento), que também passou para o 
Ministério das Relações Exteriores, 
pode participar como convidada de 
estudos e propostas da Camex. 

Não há mudança no escopo ope-
racional da Camex, mas é reforçado 
novamente o papel do órgão como 
instância de formulação das diretri-
zes da política de comércio exterior. 
Qual a diferença em relação ao pe-
ríodo que a Camex ficou no MDIC?

Primeiro ao ser um órgão presidi-
do pelo chefe do Executivo, eleva o 
seu poder de convocação dos minis-
térios e eleva o potencial do seu papel 
de articulador de políticas. Segun-
do, o MRE não é uma instância que 
possua instrumentos operacionais de 
poder decisório no comércio exterior. 
Nas negociações de acordos comer-
ciais, a função do MRE é de negociar 
pautado pelas diretrizes governamen-
tais. Em adição, a implementação das 
medidas acordadas não é função do 
MRE. Se o MRE funcionar efetiva-
mente como facilitador da articula-
ção entre os diversos ministérios, essa 
nova institucionalidade poderá resti-
tuir à Camex seu papel de formula-
dor da política de comércio exterior. 
A extensa agenda a ser enfrentada 
para aprimorar e organizar a insti-
tucionalidade do comércio exterior 
brasileiro exige, entretanto, definição 
de prioridades para que não se perca 
novamente o papel da Camex.  

Fernandes, Ivan F.A. L. A construção institucio-
nal da política comercial brasileira: a Câmara 
de Comércio Exterior (Camex) no governo Car-
doso. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 21, n. 45, p. 
123-148, mar. 2013.
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