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6 O papel da PEC dos gastos no orçamento
fiscal equilibrado
É fundamental entender que a dinâmica fiscal
e o resgate da solvência pública compõem
um desafio econômico-político extremamente
complexo, com muitas variáveis interligadas,
sendo algumas delas pouco ou nada suscetíveis
à ação do governo. Dentro desse cipoal, a PEC do
limite de gastos, se for viabilizada politicamente,
tende a ser um instrumento importante no
equilíbrio orçamentário público.
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10 O desafio da educação em democracias com
muita desigualdade
A desigualdade representa
um problema para as
políticas públicas em geral.
Há, por exemplo, a questão
de que a combinação
de democracia com má distribuição gera uma
pressão permanente para o aumento do gasto
público, já que a renda do eleitor mediano é muito
menor do que a renda média.

Entrevista
12 Sem reformar a Previdência, a PEC pode
ser desastrosa
Aloisio Araujo, professor da Escola Brasileira
de Economia e Finanças (FGV/EPGE) – único
brasileiro entre os seis economistas não
americanos que integram a National Academy of
Science – tem clara sua defesa sobre o papel
que o Estado deve ocupar. Concorda com
a estratégia da equipe de Michel Temer em
priorizar privatizações e a fixação de teto para
o gasto – desde que acompanhada de uma

reforma da Previdência de curta transição –,
mas defende a preservação das vinculações que
definem o montante de investimento público à
saúde e educação.

Macroeconomia
20 Um Conselho para Responsabilidade Fiscal
Nos últimos anos, a utilização de artifícios
fiscais e contábeis e de projeções orçamentárias
descoladas da realidade econômica
contribuíram para a deterioração fiscal e para o
comprometimento da credibilidade da gestão
fiscal nos três níveis de governo.
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26 Um Estado mais enxuto?
Em meio ao cenário de
incertezas, que vão da
economia à política, o país
virou o semestre com dois
anúncios para conter a
explosiva trajetória das
contas públicas. O primeiro, a promessa de uma
retomada mais consistente das concessões e
privatizações. O segundo, a apresentação de um
Projeto de Emenda Constitucional (PEC), que
impõe um teto para os gastos da União, limitando
seu crescimento à inflação do ano anterior. O
projeto reacende o debate sobre o tamanho
do Estado brasileiro na economia e as reformas
adiadas nas últimas décadas.

Energia
38 O avanço das renováveis
Em três anos, a geração de energia eólica no
Nordeste já responde por quase metade de toda
a geração da região. Há três anos, esse percentual
não passava dos 4,5%.
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Nota do Editor
A Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) que
limita os gastos públicos a
partir de 2017 – que ainda
precisa ser aprovada – reacendeu o debate sobre o
tamanho do Estado na economia, como mostramos
na matéria de capa desta edição. Embora o consenso
entre as correntes de pensamento econômico sobre
o assunto esteja longe de convergir, independente da
forma a ser usada, parece claro que a atual trajetória
da dívida pública, que deve chegar a 74% do PIB este
ano, com tendência ascendente nos próximos anos,
tem que ser interrompida. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, o déficit primário do governo
acumulou um rombo de R$ 23,8 bilhões, o maior da
série histórica desde 2001.
Nas simulações feitas pelos pesquisadores do IBRE,
a aprovação da PEC poderia estancar essa trajetória,
estabilizando a relação dívida/PIB, embora em patamares ainda elevados, cujo percentual irá depender
das variáveis utilizadas em cada uma das projeções,
como mostra a Carta da Conjuntura.
Mas só a PEC seria suficiente para equacionar todos os males acumulados? A reforma da Previdência,

espinhoso assunto e de difícil aprovação, dados os múltiplos interesses e direitos envolvidos, é colocada como
peça-chave no complemento à PEC pelo professor Aloisio Araujo, professor da Escola Brasileira de Economia
e Finanças (FGV/EPGE), na entrevista desta edição.
A despeito da elevada interferência do Estado na
economia, não são poucos os casos de graves deficiências de governança em empresas estatais e em governos
estaduais. No caso das estatais, as investigações desencadeadas com a Operação Lava Jato mostraram um
intrincado esquema de corrupção, sendo a Petrobras o
coração do sistema. A falência de vários estados brasileiros, que desrespeitaram a Lei de Responsabilidade
Fiscal, é outro elemento desse quebra-cabeça. Com os
estados quebrados, a saída foi prorrogar as dívidas com
a União arcando, temporariamente, com os prejuízos,
criando, em contrapartida, normas mais rígidas no controle de gastos, projeto que ainda depende de aprovação
no congresso. A implantação de novos mecanismos de
controle para evitar esse descontrole é defendida em artigos que podem ser lidos nesta edição.

Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br
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O papel da PEC dos
gastos no orçamento
fiscal equilibrado
Luiz Guilherme Schymura
Doutor em Economia pela FGV/EPGE

Diante da situação fiscal crítica em
que o Brasil se encontra, uma questão fundamental é a de saber se a
PEC que limita o crescimento dos
gastos públicos federais é suficiente
para reverter a situação. Afinal, a
medida parece ser a principal arma
na estratégia do atual governo para
enfrentar o desafio fiscal, e garantir
que a confiança possa ser retomada
na economia brasileira, abrindo caminho para uma recuperação consistente e duradoura da atividade.
Como se sabe, a PEC limita o
crescimento do gasto federal a partir de 2017 ao nível do ano anterior,
ajustado pelo IPCA também do ano
precedente. No caso dos gastos de
saúde e educação, em que há vinculações constitucionais a percentuais
da receita líquida, passa a valer
como piso o valor deste limite mínimo de gasto em 2016, ajustado pelo
IPCA nos anos subsequentes. Naturalmente, se o PIB crescer, o piso
ficará cada vez mais distante do que
seria a vinculação constitucional no
ano corrente num cenário em que a
PEC não fosse aprovada.
6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

Para responder à questão inicial,
sobre a suficiência da PEC para resolver o problema fiscal brasileiro,
é preciso prestar atenção a outros
fatores decisivos para determinar a
trajetória futura da dívida pública –
o indicador crucial de solvência do
Estado nacional. Nesta Carta, focaremos nos fatores que reputamos
mais importantes, e que se combinam com as determinações da PEC
e a evolução previsível da dívida –
dadas as projeções para as variáveis
macroeconômicas relevantes – para
compor a resultante de superação ou
prolongamento da crise fiscal.
Um primeiro elemento que merece atenção está ligado a uma questão eminentemente técnica, e que
não é habitual no debate público
sobre as contas públicas: a trajetória comparativa entre o deflator do
PIB e o IPCA. De 1995 a 2015, o
deflator andou em média 1,4 ponto percentual (p.p.) acima do IPCA
a cada ano. Como se verá, este fenômeno exerce um poderoso efeito
positivo sobre as contas públicas e a
trajetória da dívida.

Simplificadamente, pode-se dizer que a despesa pública apresenta
um processo evolutivo alinhado ao
do IPCA, enquanto a receita acompanha o movimento do deflator
implícito do PIB. Adicionalmente,
o deflator corrige, em termos inflacionários, o denominador da relação
dívida/PIB. Já o IPCA, como outros
índices de inflação, acompanha mais
de perto a correção monetária da
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dívida pública, no numerador. Fica
claro, portanto, que um deflator do
PIB correndo acima do IPCA tem
um duplo efeito favorável à solvência pública.
Um segundo fator está ligado à
reforma da Previdência. O governo
ainda não apresentou o seu projeto, e o que se tem hoje são especulações sobre elementos que possivelmente fariam parte da mudança,
tal como idade mínima para todos
e regra de transição que amplie o
tempo de labor de quem já está no
mercado de trabalho.
Há ainda, porém, a possibilidade de que passe a vigorar a partir
de 2020 uma nova regra de ajuste
do mínimo. A reposição seria apenas da inflação passada. Com isso,
todos os benefícios previdenciários
passariam a ser corrigidos pela
elevação do nível de preços. Hoje,
cerca de 2/3 deles seguem o salário
mínimo, tendo crescido em termos
reais na esteira da política de valorização do piso salarial ao longo das
últimas duas décadas.
Além das questões levantadas,
há uma série de outras variáveis que
também têm impacto fiscal relevante: possíveis aumentos de carga tributária, reversão de desonerações
fiscais, crescimento da folha do funcionalismo público e seus encargos,
expansão do número de benefícios
previdenciários (ligada a questões
demográficas), elevação de outras
despesas obrigatórias, ritmo de alta
das despesas discricionárias, elasticidade da arrecadação ante o crescimento econômico durante a retomada, receitas atípicas expressivas
com privatizações e securitização
de recebíveis etc. Evidentemente,
também são determinantes as proje-

ções de variáveis macroeconômicas
como crescimento e juros reais.
Bráulio Borges, pesquisador associado do IBRE e economista-chefe da LCA Consultores, trabalhou
com diversos cenários de evolução
dos resultados primários e da relação dívida/PIB nos próximos anos,
usando parâmetros que considerou
razoáveis, e alternando hipóteses
em relação aos fatores mais difíceis
de prever.
Um primeiro cenário considera
que a PEC 241/2016, do limite de

Um primeiro elemento
que merece atenção está
ligado a uma questão
eminentemente técnica,
a trajetória comparativa
entre o deflator do PIB
e o IPCA

gastos, não seja aprovada. O deflator do PIB cresce em ritmo anual 1
p.p. acima do registrado pelo IPCA
e há continuidade da atual regra de
correção do salário mínimo (PIB
de dois anos antes mais inflação do
ano anterior). Com este conjunto
de hipóteses, há uma recuperação
muito gradual do resultado primário. Assim, em 2025 chega-se a um
superávit de 0,8% do PIB. Na verdade, esta melhora acontece porque as despesas federais caem de
A g o s t o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7
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quase 20% do PIB em 2016 para
pouco mais de 18% em 2025. A
trajetória da dívida pública cresce
continuamente, não atingindo um
nível de estabilização. Em 2025,
a relação dívida bruta/PIB estará
próxima a 90%, e ainda subindo.
Pior, supondo que o deflator do
PIB e o IPCA andem no mesmo ritmo, a dívida bruta chega a 110%
do PIB em 2025, e numa inclinação
de crescimento bem mais aguda do
que a da hipótese anterior (deflator
1 p.p. à frente do IPCA).

Sem aumentos reais na
Previdência a partir de
2020, relação dívida bruta/
PIB atingiria quase 80%
do PIB em 2021 e 2022, e
depois cairia lentamente –
mesmo sem a PEC

O cenário descrito acima é um
bom pano de fundo para se iniciar
a avaliação dos efeitos da aprovação da PEC do limite de gasto.
Caso esta fosse aprovada e implementada, com tudo mais constante
do primeiro cenário mencionado
anteriormente, a relação dívida
bruta/PIB atingiria um pico de
83% por volta de 2020, mas cairia
para menos de 75% em 2025, num
claro quadro de superação do atual
desafio fiscal. Assim, para início de
8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

conversa, é importante notar que a
aprovação da PEC é de fato tão relevante e decisiva quanto o governo vem apregoando.
Mas é útil acrescentar alguns
complicadores. O exercício imediatamente anterior pressupõe que
o deflator do PIB continue a rodar 1 p.p. acima do IPCA, como já
mencionado. Como notam muitos
analistas, esta discrepância de indexadores foi exacerbada durante o boom de commodities: entre
2005 e 2013, o deflator correu 2,3
p.p. acima do IPCA. Já nos períodos 1995-2004 e 2011-2015, a diferença média foi de 1 p.p. (com o
deflator sempre à frente), o mesmo
parâmetro tomado para a projeção.
O problema, porém, é que esse
fenômeno está ligado a questões
extremamente complexas da metodologia das Contas Nacionais, das
quais é difícil destrinchar o que é estrutural e duradouro do que é conjuntural e passageiro. Assim, não se
pode descartar a hipótese de que a
diferença entre os dois indexadores
desapareça ou até, o que seria o pior
dos casos, se inverta.
Quando se faz o mesmo exercício de projeção da dívida pública
no cenário de aprovação da PEC
do limite de gastos, mas supondo
que deflator e IPCA corram juntos,
o resultado não é tão animador.
A dívida bruta como proporção
do PIB sobe até pouco menos de
100% em 2025, numa trajetória
que sinaliza a proximidade da estabilização, mas sem que ainda se
tenha chegado lá de fato.
É nesse contexto que é interessante apreciar o poderoso efeito,
especialmente de médio e longo
prazo, do fim dos reajustes reais
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do piso previdenciário segundo a
atual regra. Borges fez um cenário
em que, mesmo sem a aprovação
da PEC do limite de gastos, o piso
previdenciário passaria a ser ajustado apenas pela inflação a partir
de 2020, quando se pode mudar a
atual regra. Ele fez pequenos ajustes nas hipóteses do cenário, como
elevações da Cide e PIS/Cofins que
não gerassem impacto na inflação.
A simulação indica que, neste caso,
a relação dívida bruta/PIB atingiria um máximo de pouco menos de
80% em 2021 e 2022, e depois cairia lentamente – e isto, é bom notar,
sem a PEC dos gastos.
Todos esses exercícios indicam
que a PEC da limitação dos gastos
possibilita o equilíbrio orçamentário.
Por outro lado, detectam-se fatores
– controláveis ou não pelo governo
– que podem ter grande impacto na
evolução da solvência pública, com
PEC ou sem PEC.
Um desses fatores é a questão
deflator/IPCA, que deve ser acompanhada atentamente. Qualquer sinal de que o padrão dos últimos 20
e poucos anos possa ser quebrado,
com os dois índices passando a evoluir no mesmo ritmo, deve acender o
sinal de alerta para o governo. Neste
caso, é preciso reforçar a estratégia
fiscal com outras mudanças de peso,
mesmo tendo sido aprovada a PEC.
O fim da política de aumentos reais
do piso previdenciário é uma opção,
assim como uma forte revisão dos
gastos tributários.
De qualquer forma, as equipes
econômicas de agora em diante
também terão de monitorar atentamente outros fatores. Por exemplo,
é importante que a folha salarial do
funcionalismo cresça no máximo de

acordo com a inflação, e não com
o PIB. E também seria positivo que
eventual retomada muito decepcionante da expansão da receita fosse
compensada, de forma inteligente e
moderada, por aumentos pontuais
de tributos, bem como por receitas
oriundas da venda de ativos.
O fundamental é entender que a
dinâmica fiscal e o resgate da solvência pública compõem um desafio
econômico-político extremamente
complexo, com muitas variáveis
interligadas, sendo algumas delas

Dentro do cipoal fiscal,
a PEC do limite de
gastos, se for viabilizada
politicamente, tende
a ser um instrumento
importante no equilíbrio
orçamentário público

pouco ou nada suscetíveis à ação
do governo. Dentro desse cipoal,
a PEC do limite de gastos, se for
viabilizada politicamente, tende a
ser um instrumento importante no
equilíbrio orçamentário público.

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

A g o s t o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 9

PONTO DE VISTA

O desafio da educação
em democracias com
muita desigualdade
Samuel Pessôa
Pesquisador associado da FGV/IBRE

Há forte evidência de que a qua-

os bons sistemas educacionais são

lidade de um sistema de educação

aqueles que conseguem atrair profes-

básica depende fundamentalmente

sores que estavam no terço superior

da qualidade dos seus professores.

do desempenho quando eram alunos

Esta primeira afirmação pode pare-

do ensino médio.

cer bastante óbvia para muitos lei-

Ao longo de muitos anos, o papel

tores, mas menos evidente é o que

subordinado da mulher no mercado

significa, de fato, a qualidade de

de trabalho permitia que a qualida-

um professor. Ao contrário do que

de dos professores fosse elevada sem

muitos pensam, e que muitas vezes

que estes, ou melhor dizendo, “es-

se reflete na política educacional,

tas” – as professoras – fossem esti-

o bom professor não é necessaria-

muladas a procurar ocupações mais

mente aquele que se distingue dos

rentáveis no mercado formal. Assim,

seus colegas de pior qualidade pelos

era comum que as melhores alunas

títulos acadêmicos ou outras cre-

do ensino médio optassem pelo ma-

denciais formais.

gistério como atividade adicional às

Na verdade, o melhor critério

tarefas de dona de casa. Isto, por sua

para se julgar a qualidade de um

vez, permitiu a construção de siste-

professor é simplesmente o de me-

mas educacionais de muita qualida-

do, piorou a medida mencionada

dir o seu desempenho em ensinar

de sem que os salários dos professo-

acima – o desempenho dos futuros

alunos. E a evidência indica que esta

res fossem competitivos.

professores no ensino básico, antes

capacidade se correlaciona com o

Existem, inclusive, evidências de

de entrarem no magistério. Tam-

fato de os professores em questão

que nos Estados Unidos, à medida

bém piorou a qualidade das univer-

terem sido ótimos alunos no ensino

em que o ingresso da mulher no

sidades que cursaram. Em outras

fundamental e médio. Dessa forma,

mercado de trabalho foi avançan-

palavras, o professorado afastou-
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se daquela caraterística que marca

do Estado cubano, não do professor,

É difícil pagar salários competiti-

bons sistemas educacionais, de se-

e certamente não há greves de do-

vos para atrair professores talen-

rem provenientes do terço superior

centes em Cuba.

tosos. Por outro lado, o direito de

de desempenho no ensino médio.

É um modelo, portanto, que

organização dos trabalhadores, tí-

Adicionalmente, estudos indi-

apesar dos bons resultados conse-

pico das democracias, dá margem

cam que, em determinado ponto do

guidos, é inaceitável e indesejável

ao surgimento de um sindicalismo

tempo, em diversos países, quanto

numa democracia como o Brasil,

de caráter corporativista. Este, por

maior a presença de mulheres em

em que a educação de qualidade

sua vez, luta para impedir qual-

ocupações que pagam elevados sa-

é um duplo desafio. Por um lado,

quer tentativa de introdução de

lários, menor é a qualidade do cor-

somos uma sociedade muito demo-

mecanismos de remuneração meri-

po docente.

crática e com direitos muito bem

tocráticos que premiem e atraiam

estabelecidos. Por outro, somos

bons professores, e desestimulem e

muito desiguais.

em última instância afastem os de

As observações acima ajudam a
entender por que diversas sociedades muito igualitárias conseguiram,

pior qualidade.

no passado e nos tempos atuais,
construir bons sistemas educacionais. Dois exemplos sempre mencionados são os da Coreia do Sul
e da Finlândia. No caso coreano, o
coeficiente de Gini em 1965 era de
apenas 0,344. Assim, não deve ter
sido difícil atrair parte dos melhores
alunos para seguirem a carreira do
magistério, já que a diferença entre
a remuneração das profissões mais
bem pagas e a dos professores não
era tão grande.
Em alguns casos, sistemas educacionais de boa qualidade surgiram

Este é o pano de fundo institucio-

Uma ação intensa e
decisiva na educação pode

nal no qual deve ser pensada uma
estratégia de melhora da qualidade
da educação no Brasil. É preciso
reconhecer que, como sociedade de-

contribuir para o processo

mocrática e desigual, temos um nó

de gradual redução da

neamente construir carreiras mais

desigualdade, o que,

introduzir sistemas meritocráticos,

por sua vez, facilitaria a

atuantes. As dificuldades da socie-

melhora da educação

tar o mesmo problema sugerem que

difícil de desatar. É preciso simultainteressantes para os professores e
apesar da oposição de sindicatos
dade norte-americana para enfrennão há saída fácil.

em sociedades bastante igualitárias

Mas trata-se de um desafio fun-

que, adicionalmente, eram ditadu-

damental e inadiável. Como a má

ras. Este é o caso de Cuba e da pró-

A desigualdade representa um

qualidade da educação de boa parte

pria Coreia do Sul até meados dos

problema para as políticas públicas

da população causa desigualdade,

anos 80. Em ditaduras, o Estado

em geral. Há, por exemplo, a ques-

e a desigualdade causa má quali-

pode impor uma organização muito

tão de que a combinação de demo-

dade de educação, trata-se de um

centralizada dos currículos e ter uma

cracia com má distribuição gera uma

círculo vicioso que precisa ser que-

gestão de pessoas que dificilmen-

pressão permanente para o aumento

brado. Uma ação intensa e decisiva

te seria aceita em democracias. Em

do gasto público, já que a renda do

na educação pode contribuir para

Cuba, são demitidos professores sem

eleitor mediano é muito menor do

o processo de gradual redução da

bom desempenho. O professor tam-

que a renda média.

desigualdade, o que, por sua vez,

bém não tem nenhuma autonomia

Na área específica da educação, a

facilitaria a melhora da educação,

em relação ao material didático e ao

desigualdade traz outras dificulda-

criando um círculo virtuoso, ainda

currículo. A sala de aula é o império

des, já mencionadas nesta coluna.

que de lenta maturação. 
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Sem reformar a
Previdência, a PEC
pode ser desastrosa

Aloisio Araujo
Professor e pesquisador da FGV/EPGE e do Instituto de Matemática
Pura e Aplicada (Impa)

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Quando se trata de conter a trajetória do déficit público e reposicionar o país para
o crescimento, Aloisio Araujo – único brasileiro entre os seis economistas não americanos que integram a National Academy of Science – tem clara sua defesa sobre
o papel que o Estado deve ocupar. Concorda com a estratégia da equipe de Michel Temer em priorizar privatizações e a fixação de teto para o gasto – desde que
acompanhada de uma reforma da Previdência de curta transição –, mas defende
a preservação das vinculações que definem o montante de investimento público
à saúde e educação. Para o professor da FGV/EPGE, em cuja lista de alunos figuram
nomes que vão do ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy à atual presidente do
BNDES Maria Silvia Bastos, a busca pela eficiência nos gastos com educação não
deve passar por redução orçamentária.“Tem sistemas muito melhores do que esse,
mas o equilíbrio político pode ser muito ruim sem uma regra desse tipo”, diz, em
entrevista à Conjuntura Econômica.
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Conjuntura Econômica — A comemoração dos seus 70 anos no encontro da Associação de Teoria Econômica Pública (PET) sediado na
FGV em julho contou com a presença dos Prêmio Nobel Erik Maskin e
Robert Lucas. Que impressões eles
deixaram sobre o atual momento
da economia brasileira?
Não conversei muito com eles sobre
esse assunto. O debate concentrou-se
em ciência econômica, e grande parte
dos papers científicos discutidos não
tratou dos problemas brasileiros de
forma direta. Mas algumas coisas foram destacadas. Lucas, por exemplo,
ressaltou a importância da educação.
Isso provavelmente se aplica ao Brasil hoje: na crise que estamos vivendo, com a necessidade de um grande
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ajuste fiscal, precisamos lembrar que
investimentos em educação devem ser
preservados. A Escola de Chicago, da
qual ele faz parte, foi um dos primeiros lugares que reconheceu a importância da educação na teoria do capital humano, com o modelo chamado
de quantidade e qualidade que explica a Revolução Industrial como produto da preocupação das famílias de
criar filhos mais educados. Ou seja,
uma mudança à visão tradicional –
aquela questão malthusiana, de buscar na reprodução a disponibilidade
de recursos no nível da capacidade
física – para a de famílias com menos
filhos, mais educados, que promoveram o crescimento econômico.
Encontros como o de julho ajudam nesse sentido, não só debatendo nossos problemas, porque não é
assim que se dá a ciência, mas trazendo professores de fronteira aos
quais nossos alunos e pesquisadores
têm contato. Dediquei grande parte da minha carreira à formação de
doutores, ao envio de pessoas para
fazer doutorado no exterior para
depois voltarem para colaborar
com a gente, fazer pesquisa, porque
acredito que um país grande como
o Brasil não pode só ficar no dia a
dia do debate público. Também é
preciso formar pessoas para dialogar com a fronteira científica e pensar mais profundamente os nossos
problemas. Em vários países – principalmente nos Estados Unidos, que
concentram grande parte da ciência
econômica desde o pós-Segunda
Guerra – vemos que há mais sofisticação no debate público corrente, e
é isso que deveríamos replicar aqui.
De que forma se pode sofisticar o
debate econômico no Brasil?

Acho que com um pouco de tudo. A
questão é que o Brasil começou tarde
e isso custou caro. Quando cheguei
aqui, depois de dar aulas nos Estados
Unidos, por exemplo, o (Mario Henrique) Simonsen me convidou para
dar aula na FGV/EPGE (1983), tratamos de duas questões que hoje em
dia são consideradas banais, mas que
ainda não estavam sedimentadas. A
primeira é de que a educação é importante para o crescimento econômico, da qual estamos falando agora;
e a outra é a conexão da inflação com

Estamos vivendo um
momento difícil, com
a necessidade de um
grande ajuste fiscal. Mas
deve-se pensar que os
investimentos em educação
devem ser preservados

o fenômeno fiscal, de que o controle
da inflação passa por conter o gasto
público. Fenômenos como esses, que
eram óbvios, demoraram muito para
chegar na sociedade, e isso teve seu
preço. Recentemente tivemos uma recaída fiscal, o que demonstra falta de
maturidade. Mas na EPGE lideramos
várias discussões, dando exemplo de
que a proximidade com a fronteira
traz para a sociedade conhecimentos

importantes. No campo da inflação,
nosso colega Sergio Werlang trouxe o
debate da meta de inflação (inflation
target), que surgiu lá fora como um
mecanismo melhor, e aqui tinha gente
preparada para implementar. E para
a qual dei uma pequena contribuição
de que não poderíamos fazer uma
meta muito baixa – como estímulo
para a redução da inflação – com
uma situação fiscal fraca. Outra colaboração que fiz foi contra a defesa
de se dolarizar o Brasil (na década da
1990) – como aconteceu na Argentina –, em que apontei a necessidade de
cuidado, porque elimina a possibilidade de desvalorizar a moeda e pode
levar a default internacional. Então,
com modelos sofisticados você vai
debatendo, refinando. Vamos alimentando esse diálogo, e temos muito mais para fazer. Primeiro porque
a fronteira anda. E porque, quando
nos aproximamos da fronteira, temos
que tratar de especificidades que são
nossas e que ninguém fará pela gente.
Economia é como plantar soja. Você
pode trazê-la de fora, não precisa
reinventá-la, mas é preciso adaptá-la
para as nossas condições. Tem que
ter gente pensando sempre. Ainda
nos falta isso, e espero que o governo
entenda a importância de manter verbas de pesquisa.
O senhor mencionou a necessidade do debate de propostas para o
ajuste fiscal. Aprova a proposta de
emenda constitucional que limita
o gasto público apresentada pela
equipe de Michel Temer?
Gosto dessa PEC se ela vier acompanhada de uma reforma da Previdência com transição muito curta. Sem
isso dá uma confusão danada, porque
você vai comprimir gastos essenciais,
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e num prazo longo. É uma coisa que
pode ser desastrosa mesmo. Não é isso
que eu desejo, e o governo está dizendo que fará a reforma completa. Mas
supondo dificuldade política, o cenário pessimista – que não deixa de ser
um cenário –, em que haja dificuldade
muito grande de fazer essa reforma,
significa compressão de vários gastos
e não sei como ficará, por exemplo, a
questão da educação e da saúde, onde
ainda temos muito a investir. Na educação infantil, principalmente os mais
pobres ainda não foram cobertos. A
cobertura média aumentou muito,
mas nas camadas mais pobres ainda está baixíssima. No ensino médio
tem escolas sem laboratório, quadra
de esportes, e as crianças ficam pouco tempo no colégio. Na saúde passa
o mesmo. O tempo de espera de um
atendimento de tratamento para o
câncer, um cardíaco, determina a sobrevivência de um paciente, e hoje há
demora. Então é preciso gastar mais
porque é essencial. E incluo a ciência
e tecnologia, pois você não pode impedir o futuro. Hoje sofremos muitos
cortes nessa área, buscamos muita
eficiência com pouco recurso, mas é
difícil. Vemos às vezes projetos envolvendo grandes investimentos, um navio de pesquisa que por falta de óleo
combustível deixa pesquisadores parados. Com experiências como essa,
eles acabam indo para o exterior e
não voltam. Temos que evitar isso, garantir gastos que dão bons frutos para
o Brasil. No ano passado a Medalha
Fields, equivalente ao Nobel científico, foi para um doutor pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)
e a matemática brasileira brilhou. Ainda somos pequenos como referência
mundial, mas já demos frutos e podemos dar mais. Eu não acredito muito
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nessa história de que nossa pesquisa
é muito teórica, porque no fundo a
coisa teórica permeia a sociedade. Se
não fosse a pesquisa teórica a Embrapa não teria surgido, o Inpa (Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia)
não teria contido parte da devastação
da Amazônia.
Acho que pensar essa PEC foi uma
coisa heroica, em meio a uma situação de crise, país sem grau de investimento, mas só fará sentido com a
reforma da Previdência com regras
de transição curtas, por exemplo, que

Acho que pensar a PEC
foi uma coisa heroica,
em meio a uma situação
de crise, mas só fará
sentido com a reforma da
Previdência com regras de
transição curtas

equalize rural e urbano imediatamente, homem e mulher imediatamente,
uma idade mínima implementada em
cinco a dez anos, com uma redução
de gastos estruturada para garantir
recursos para esses setores que devem
permanecer intocados.
No caso da educação, há dados de
que o aumento dos recursos para investimento registrado no período de

maior crescimento do país resultou
em gastos pouco eficientes e sustentáveis – como inchaço do funcionalismo. Também existe a defesa de que o
gasto público com o ensino superior
beneficia a camada da população de
renda mais alta, que conseguiu garantir melhor qualidade de ensino
básico. O senhor concorda que é preciso revisar as políticas do setor?
Acho que o gasto no ensino superior
é uma problemática grande, mas já
melhoramos nisso, reduzimos a diferença entre o que se gasta no ensino superior e no básico. A maior
presença das universidades privadas
ajudou nesse processo, a trazer eficiência com mais foco na demanda.
Mas ainda é preciso cortar excessos,
garantir o mínimo de qualificação
das instituições, colocar barreira de
nota no Enem para acesso a crédito
(Fies), para também controlar a qualidade do aluno. De qualquer forma,
caminhamos na direção correta.
Quanto à eficiência de gastos, certamente é algo que temos que buscar,
com avaliação de programas e análise
do custo-benefício, que é pouco feita
no gasto público em geral. Quando
falo em educação infantil, falo de um
dos momentos em que esse gasto é
mais produtivo. Quanto a políticas, a
qualidade do Pronatec, por exemplo,
é duvidosa. Prefiro a ideia de fazer um
programa junto com o setor privado,
que sabe as necessidades do mercado, e não simplesmente abrir curso
e colocar o governo para financiar.
Mas não é só no Brasil que existem
desperdícios no gasto em educação,
e não se podem cortar investimentos
em educação porque se gasta mal. Isso
seria o pior dos mundos. Não sei se é
verdade que o fato de você ter menos
recursos vai fazer com que o gasto seja
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mais eficiente, pois pode-se cortar exatamente onde é mais fácil, e não onde
há mais desperdício. Não compactuo
com essa mentalidade. Tenho profunda desconfiança da eficiência do setor
público, e mais ainda da capacidade,
por exemplo, de se avaliar professores, pois se tem uma reação imediata
muito grande das pessoas que impede
uma alocação muito boa de recursos.
A gente tem que tomar cuidado com
esse tipo de crítica, porque pode levar
às políticas econômicas muito ruins.
O senhor então é favorável à manutenção da vinculação constitucional
dos gastos com educação e saúde –
ao contrário da defesa contida no
documento “Ponte para o Futuro”,
lançado em outubro do ano passado pelo PMDB?
Acho que a vinculação foi uma decisão boa. No começo eu tinha medo,
mas depois a gente viu que o IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano) melhorou, houve mais universalização. Tem sistemas muito melhores que esse, mas o equilíbrio político
pode ser muito ruim sem uma regra
desse tipo. Eu sei que fica mais difícil
fazer ajuste fiscal assim. Mas suponha que o economista lá quer resolver, e o político diz que está difícil fazer reforma da Previdência, porque
tem eleição, e ele escolherá o que for
menos custoso em termos políticos.
Acho que não deveríamos buscar
culpados nisso, mas muito mais nas
coisas que gastamos e não devíamos
ter gasto: no crescimento do Estado
com a criação de estatais, como o renascimento da Valec e a criação da
estatal do pré-sal (PPSA).
O senhor sempre foi um defensor
das privatizações e concessões para

aumento de eficiência da economia
e do crescimento da atividade. Hoje
esse tema volta à pauta, mas com
grande foco na geração de caixa
para conter o déficit. Isso pode trazer risco para o processo?
Antes eu agregaria que as privatizações servem não só para garantir
eficiência e crescimento econômico,
principalmente numa situação fiscal
difícil, mas também pela questão da
corrupção. Num Estado inchado, é
difícil para a sociedade supervisionar
se os recursos são bem aplicados. Mas

As privatizações servem
não só para garantir
eficiência e crescimento
econômico, numa
situação fiscal difícil, mas
também pela questão
da corrupção

é importante fazer privatização bem
desenhada, pois muitas vezes não se
consegue um ambiente competitivo,
o preço mais adequado, aí você acaba
renegociando, como no caso dos aeroportos. Acho que também é preciso
ver mecanismos econômicos como são
feitos esses leilões, taxa de concessão.
Para conseguir receita máxima e evitar
negociações futuras, garantindo ambiente competitivo. O México fez pri-

vatização de telefonia em que vendeu o
monopólio, o que foi ruim, resultando
em preços de telefonia caríssimos. Nós
não chegamos a tanto, mas ficamos
longe de um ambiente competitivo na
telefonia, por exemplo. Nesse caso, as
mudanças tecnológicas reduziram o
impacto dessa problemática, mas em
outros setores, como portos, é preciso
pensar nesses termos.
É uma tarefa grande, pois até agora houve muito zigue-zague. Quando
o governo estava relativamente melhor, exigia muito investimento como
contrapartida. Hoje em dia, entretanto, precisa de valor de outorga maior
devido à situação fiscal, não exigir tarifa baixa nem tantos investimentos,
mas sim vender mais caro. Na medida em que se exige investimento futuro, você não tem preço tão grande de
venda. O que está garantido é o aumento de oferta futura. Mas na atual
situação fiscal estão se redesenhando
os leilões para garantir isso.
Isso implica menos compromisso
com investimentos futuros?
É preciso buscar algum compromisso com investimento, mas não tanto quanto se tinha antes. Acho que
temos que ser realistas. Lógico que
é bom ter tarifa baixa e muito investimento, e até subsidiar o investidor
privado. Atualmente, entretanto, a
situação fiscal é difícil.
Mas acho que é possível haver
um equilíbrio. O caso específico que
tenho defendido muito é a privatização das empresas de saneamento, que
poderia servir de contrapartida para
a renegociação da dívida dos estados.
Nesse caso, por exemplo, têm que ser
exigidos índices de universalização
mais elevados. Saneamento é algo
que influencia todo o mundo e, em
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termos relativos, o Brasil está muito
mais atrasado em saneamento do que
em outros setores. É claro que o governo não pode forçar ninguém. Mas
já temos exemplos bem-sucedidos de
coordenação do governo federal nesse sentido, como no caso dos bancos
estaduais, em que se promoveu a privatização destes em troca da negociação da dívida dos estados. No caso
do saneamento é a mesma coisa: com
uma oferta razoável, é possível fazer.
Também é preciso focar onde o setor
governamental é minoritário, como o
caso da Infraero. Para que manter? A
situação fiscal não permite mais isso.
Você vende e acabou. Quando o preço das commodities estava alto, você
tinha espaço fiscal, agora que a dívida/PIB deu um salto, perdemos grau
de investimento. Então, temos que entrar nesse processo para reequilibrar
o Estado e garantir investimentos em
saúde, educação, investimento em
ciência e tecnologia, através de duas
frentes: reforma da Previdência, com
regras de transição curtas, e reduzir o
tamanho do Estado como operador,
tendo menos coisas vulneráveis à manipulação política.
O senhor reitera a conexão direta
do aumento da corrupção ao aumento da participação do setor
público no investimento. É uma relação invariável?
Primeiro é preciso se distanciar da
ideia de que há corrupção em tudo.
Isso é um erro metodológico, do ponto de vista do que os economistas chamam de rent-seeking, de vantagens a
grupos específicos. Isso pode ser legal,
como nos Estados Unidos, onde a atividade de lobby é legalizada. Quando
falamos de aposentadorias indevidas,
também não tem corrupção nisso,
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apenas não é razoável do ponto de
vista social. Refiro-me a certos grupos
de gastos grandes do governo que em
geral não são tomados em conta. O
grosso você não vê nos jornais, os que
estão em investimentos, porque você
não sabe o preço daquilo. E isso não
acontece só no Brasil; também existe
lá fora, quando se trata de projetos de
sistemas novos. Então, se parte do investimento for privado, você também
reduz parte do problema. Não estou
dizendo que roubar da empresa privada é melhor, mas não dá para tratar

Em vários países –
principalmente nos
Estados Unidos – vemos
que há mais sofisticação
no debate público
corrente, e é isso que
deveríamos replicar aqui

tudo ao mesmo tempo. A primeira
coisa que a organização mental lhe
permite é fatiar as problemáticas. A
corrupção pública vai deixar de existir
por natureza, porque quem terá que
se preocupar em ter suas próprias metodologias para evitar esse problema
será o setor privado.
Em julho, o presidente da Petrobras,
Pedro Parente, afirmou que a priva-

tização da estatal é um dogma sobre
o qual a sociedade não está preparada para discutir. Quais mudanças o
senhor identifica como fundamentais para recuperar a companhia?
Em primeiro lugar, considero insuficiente o projeto de lei que está tramitando (PL 4.567/16), que retira obrigatoriedade de atuação da Petrobras
como operadora única dos blocos do
pré-sal, com participação mínima de
30%. É preciso acabar com o modelo de partilha. Não é só o problema
dos 30%, importante para a própria
Petrobras para não recarregá-la mais,
além de ser um modelo que não faz
sentido, já que ela entra num leilão
em que concorre com ela mesma. Eu
e Paulo Klinger provamos que esse
equilíbrio sequer existe. Outro dia
mesmo estava comentando com colegas visitantes, que a gente não conhece um sistema de leilão que seja usado
na prática, em larga escala, no qual
você não tenha o equilíbrio de estratégia simples, e esse leilão no qual a Petrobras compete com ela mesma, com
obrigatoriedade de 30%, é péssimo.
Mas o modelo de partilha também é
muito ruim e precisa ser revisto.
Também acho bom que a Petrobras se desfaça de parte dos ativos.
Eu começaria por onde teve mais
problema, a Transpetro, em que se
mandará embora os abacaxis maiores. E reduzir o tamanho dela nos investimentos, vender parte dos poços
que tenha direito legal de vender na
exploração do pós-sal para descarregar, bem como ativos no exterior. Isso
será bom para a companhia. Mas,
para mim, em se tratando de privatizações, o saneamento é prioridade
primeira, segunda e terceira, para
gerar ganhos de eficiência, com efeito
positivo para toda a sociedade. 
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Crise fiscal da Dilma: gradualismo
versus tratamento de choque
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV/EPGE
Há 30 anos escrevi um artigo sobre
as origens e consequências da inflação na América Latina. Na década
dos 80, o Brasil, e outros países da
região, estava sofrendo de uma doença grave, a hiperinflação. Alguns
economistas inspirados pela teoria
marxista argumentavam que a inflação resulta do conflito de classes, entre os trabalhadores e os capitalistas.
A implicação dessa visão é que não
existiriam países com taxas de inflação estáveis. Os fatos, sempre os fatos, rejeitam a teoria marxista.
No meu artigo argumentava que o
grande conflito na América Latina envolve todas as classes sociais na briga
pelos recursos públicos. Quem se beneficia dos gastos públicos acha que
é pouco e, em geral, está insatisfeito.
Quem paga acha que é muito e se sente
explorado. Como resolver este conflito? No passado, na época da inflação
crônica, quem pagava a diferença da
conta que não fechava era o imposto
inflacionário, que incidia sobre a população mais pobre do país. O nosso país sempre primou pela injustiça
social. Não é à toa que vivemos num
país dual, com trabalhadores formais e
informais, escolas privadas para a classe média e escolas públicas para os pobres, moradias com IPTU e habitações
sem IPTU (as favelas), trabalhadores
do setor público que ganham mais do
que aqueles do setor privado, mesmo
não tendo o risco do desemprego. Não

é surpresa que a disputa por um emprego público seja tão acirrada, medida
pelo número de candidatos por vaga.
A Lei de Responsabilidade Fiscal
seria um instrumento legal para pôr
um pouco de ordem neste conflito
pelos recursos públicos. De repente,
em pouco tempo, a presidente Dilma
conseguiu desorganizar as contas públicas de tal modo que seu conserto
não poderá ser feito num prazo curto.
A Lei de Responsabilidade Fiscal não
impediu o rompimento da barragem,
e é preciso fazer sua reengenharia.
O pobre, como antigamente, não
está pagando a conta, porque o governo federal dispõe de outro caminho, o endividamento público. Todavia, este caminho não é sustentável
no longo prazo, pois a dívida pública
crescente pode se tornar impagável.
O risco país desde a posse do presidente Temer diminuiu, pois ele anunciou uma estratégia gradualista para a
solução da crise fiscal. Portanto, não
há problemas à vista com solvência
do governo federal. Todavia, cabe
uma pergunta: será que um tratamento de choque não seria um caminho
com custo social mais baixo do que
a opção gradualista? Qual o veredito
da experiência histórica do nosso país
em crises semelhantes no passado?
O governo pretende limitar o
crescimento do gasto público com
a aprovação de uma emenda constitucional. Anuncia-se que, em breve,

será enviada ao Congresso uma proposta de emenda constitucional para
resolver o imbróglio da Previdência.
A estratégia do governo é convencer a sociedade que pode continuar
comprando títulos públicos porque
a questão fiscal estará resolvida em
poucos anos. Não haverá crise da
dívida pública. Então, por que o governo não aumenta imediatamente
a carga tributária, tapa o buraco, e
deixa para trás este problema que
impede a recuperação do crescimento em bases sustentáveis?
Na década de 80 empurramos com
a barriga a questão fiscal (na época
esta estratégia era denominada em
inglês de muddling through) e perdemos a década. No Plano Real, o presidente FHC deixou o ajuste fiscal para
o final do primeiro mandato, desperdiçando mais uma oportunidade de
voltarmos rapidamente para a rota
do crescimento sustentado. A política
gradualista implica o crescimento da
relação da dívida/PIB. No futuro, se
houver necessidade de usar a política
fiscal contracíclica, estaremos com
um cobertor curto, incapaz de cobrir
os pés. É verdade que não é uma tarefa simples aumentar a carga tributária
de dois a três por cento do PIB num
país do futuro que nunca chega. Os
políticos podiam se convencer que o
julgamento da história é mais importante do que o sobe e desce das pesquisas de opinião pública.
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O ajuste externo será perdido?
Nelson Marconi
Professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV/EESP)
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margens de lucro, e é essa taxa que
intitulamos de equilíbrio industrial.
Pode-se argumentar que a solução
correta seria a elevação da produtividade e não da taxa de câmbio, mas
o aumento da produção per capita
só ocorre quando há investimentos,
e estes dependem da rentabilidade
esperada. No caso dos manufaturados, a margem de lucro é fortemente afetada pelas variações cambiais,
por ser mais estreita que a observada
para os produtos primários.

O gráfico 1 mostra que a taxa real
de câmbio observada permaneceu valorizada em relação ao nível de equilíbrio industrial entre 2006 e 2014.
Somente entre 1999 e 2005 (ano-base
da comparação) a taxa observada foi
competitiva, sendo que entre 2003 e
2006 apresentamos um saldo positivo
na balança comercial de manufaturados. O retorno ao nível competitivo
em 2015 possibilitou uma recuperação de nossas exportações: o quantum
total aumentou 13,7% no acumula-

Gráfico 1: Índice da taxa real de câmbio observada e da
taxa de câmbio de equilíbrio industrial
(Ambas efetivas, isso é, ponderadas pela participação de nossos principais
parceiros em nosso fluxo de comércio de manufaturados – base 2005 = 100)
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O atual governo retomou a estratégia
de controle da inflação que já havia
adotado em oportunidades anteriores:
a prática de elevadas taxas reais de juros que resulta em apreciação cambial.
Essa opção terá um custo elevado, mesmo porque desta vez o cenário é fortemente recessivo, e o ajuste das contas
externas, pelo qual pagamos um preço
considerável, possivelmente será perdido; abdicaremos do único estímulo
com o qual se defrontava a economia
brasileira no período recente.
Desde meados de 2014, a taxa
efetiva real de câmbio vem apresentando forte recuperação, seja por
atuação deliberada da equipe econômica ou pela pressão do mercado
externo, sendo que em 2015 e início
de 2016 situava-se em um patamar
competitivo, entendido como aquele que possibilita às empresas que
produzem manufaturados no país
obterem uma taxa de lucro similar à
de seus concorrentes externos. Esse
não é um cálculo trivial, e para tornar sua estimativa factível, a partir
dos dados disponíveis, é adotada a
relação entre os custos unitários do
trabalho no Brasil e em seus concorrentes como uma proxy que possibilita estimar a evolução das margens
de lucro. A taxa de câmbio deve
compensar esse diferencial entre as
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Gráfico 2: Taxa de câmbio nominal (RS/US$) que seria necessária para retornarmos ao
nível de equilíbrio industrial observado em 2005
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do em 12 meses até maio, enquanto o
de manufaturados elevou-se 10,1%.
A contribuição direta dessa variação
ao PIB se situa no intervalo entre 1 e
1,5%, sem considerar os impactos secundários decorrentes do aumento da
produção desses produtos e que estão
contribuindo para evitar uma queda
maior da demanda agregada no país.
Também foi calculada a taxa nominal de câmbio R$/US$ que seria
necessária, dadas as variações das
demais moedas e a inflação de nossos
principais parceiros comerciais, para
retornarmos ao nível de equilíbrio industrial de 2005, aqui entendido como
satisfatório em função dos resultados
da balança comercial de manufaturados obtidos naquele ano e nos anteriores e posteriores. O gráfico 2 mostra, para cada período, qual seria a
taxa nominal R$/US$ necessária para
retornar a tal nível. A taxa de câmbio
deveria atualmente estar aproximadamente em R$ 3,67 para garantir a
competitividade de nossa indústria,
segundo o critério de cálculo adotado

e explicado neste artigo. Esse foi o
patamar observado até março; posteriormente ocorreu uma valorização
que poderá implicar perda dos ganhos
obtidos em nossa competitividade. O
reflexo não é imediato, pois assim
como os efeitos positivos da depreciação demoram a surgir, o mesmo acontece em relação à apreciação.
As alternativas para recuperar a
competitividade seriam a elevação da
produtividade ou a redução dos salários reais. Já discutimos a primeira,
que parece improvável no horizonte
próximo, ainda mais dado o atual patamar da taxa real de juros. A segunda é política e socialmente indesejável,
pois dependeria de um aumento ainda maior na taxa de desemprego, que
já tem evoluído significativamente.
Os dados da Pnad Contínua demostram que conjuntamente à elevação
da taxa de desemprego de 34% na
média em 12 meses até maio, o salário real caiu 1,4% (na mesma base de
comparação). Se considerarmos apenas os empregados no setor privado
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com carteira assinada, a variação é de
-0,1%. Portanto, em função do grau
de indexação da economia, o ajuste
não ocorrerá através do mercado de
trabalho. A elevação da taxa real de
juros exercerá efeito reduzido sobre
os custos da mão de obra.
Ademais, a inflação já vem demonstrando sinais de queda. Com
exceção dos alimentos no domicílio,
todos os demais grupos de produtos
vêm apresentando sinais de queda. Seria mais eficiente para o controle da
inflação se a equipe econômica buscasse compreender melhor a dinâmica
atual do mercado de alimentos, bem
como os mecanismos de indexação de
salários, para alcançar a redução da
inflação. Possivelmente os resultados
seriam melhores, bem como os custos
menores para a sociedade, e não perderíamos o ajuste externo já realizado
e que também implicou em custos em
termos de inflação e redução do poder aquisitivo. Desperdiçar os ganhos
de tal ajuste parece ser uma estratégia
realmente equivocada.
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Um Conselho para
Responsabilidade Fiscal
José Roberto Afonso
Pesquisador da FGV/IBRE e professor do Instituto
Brasiliense de Direito Público (IDP)

Os inegáveis desarranjos nas contas
públicas brasileiras nos últimos anos
e as distorções na aplicação das regras
fiscais levantam questionamentos sobre a eficiência da famigerada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Algumas regras não funcionaram como
esperado e certas práticas não foram
previstas quando a lei foi elaborada.
É importante atentar que até hoje a
LRF não foi completamente regulada
e implantada. Além de não terem sido
aprovados os limites para as dívidas da
União, ainda não foi aprovado o Conselho de Gestão Fiscal (CGF), previsto
no art. 67 da lei. Para criá-lo, é necessário aprovar lei ordinária cujo projeto
tramita nas comissões da Câmara dos
Deputados há quase 16 anos.
Aquela Casa, paradoxalmente, incluiu tal órgão no projeto da LRF inspirando-se no órgão norte-americano
Advisory Commission on Intergovernmental Relations (Acir), cuja função
básica era tratar de questões federativas. Assim, ao CGF caberá acompanhar e avaliar a gestão no âmbito dos
três entes da Federação, com vistas a
promover uma gestão harmonizada e
coordenada entre os entes federados
por meio de normatização das contas
orçamentárias e contábeis, padroni2 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

Leonardo Ribeiro
Analista do Senado Federal e especialista
em orçamento público

zação de prestações de contas e de
relatórios fiscais e divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Nesse
desenho, a LRF também definiu que
o mesmo conselho será composto por
representantes das três esferas de governo e dos respectivos poderes.
Como criação de órgão exige projeto de lei de iniciativa do Executivo,
o Congresso aprovou dispositivo na
LDO de 2001 obrigando o envio da

proposta para criar o CGF. O texto original vinculava o Conselho ao
Ministério do Planejamento e previa
participação predominante do Poder
Executivo, sob a alegação de que o
protagonismo em matéria fiscal caberia a esse poder. Isto gerou críticas
dos parlamentares, que até chegaram, inicialmente, a defender a vinculação do Conselho ao Congresso.
Também foram apontadas dificuldades em se definir um colegiado tão
numeroso e complexo, contemplando não só representantes dos governos estaduais e municipais, como
também dos diferentes poderes.
Com o tempo, o pouco se transformou em nenhum debate e o projeto não avançou diante do completo
desinteresse de todos os governos e
poderes. Na ausência do CGF, no entanto, a LRF delega ao órgão central
de contabilidade da União a edição
de normas gerais para consolidação
das contas públicas. Essa interinidade desestimulou o interesse do Executivo em aprovar o projeto, porém,
não assegurou um bom funcionamento das regras porque nem todos
os governos se sentem obrigados a
seguir a regulamentação adotada.
Nem mesmo a perda de credibilida-
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de da política fiscal e os crescentes
impasses federativos levaram a uma
mudança desse cenário.
Entre outros nove projetos em tramitação no Congresso relacionados
ao CGF, o Senado Federal aprovou
em 2015 proposta do senador Paulo Bauer para alterar a composição
e as atribuições do CGF, com vistas
a abrir caminho para sua criação. O
projeto, porém, ainda não foi apreciado pela Câmara dos Deputados.
A composição do CGF é uma
questão-chave a ser equacionada e
exigirá conciliar representatividade
e funcionalidade de modo a preservar a independência do órgão. Pela
natureza da matéria, por certo, os
representantes do Executivo federal
devem coordenar os trabalhos, mas
as decisões devem ser tomadas por
acordo com os demais membros de
modo a assegurar credibilidade política às normas técnicas.
A ausência do CGF certamente é
uma das principais razões que levaram o país a enveredar pelo fácil, mas
destrutivo, festival de “medidas fiscais
criativas”: transações realizadas fora
do orçamento, emissões de títulos
transformadas em receitas primárias,
despesas postergadas ou pagas por
terceiros, indicadores fiscais apurados
pelo regime de caixa e ignorando o
de competência. A agenda fiscal atual do país está repleta de questões que
poderiam ser enfrentadas no âmbito
do CGF, desde as federativas, como
a nova renegociação das dívidas estaduais em troca de um duradouro e
definitivo ajuste fiscal dessa esfera, até
mesmo as macroeconômicas, como as
complexas relações entre Tesouro Nacional e Banco Central.
Ademais, a falta de padronização
e de transparência efetiva afeta so-

A ausência do CGF
certamente é uma
das principais razões
que levaram o país a
enveredar pelo fácil, mas
destrutivo festival de
“medidas fiscais criativas”

bremaneira os governos regionais. A
independência dos poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público
provocam crescentes impasses em
torno dos repasses de duodécimos ou
da apuração da despesa de pessoal
sujeita ao limite da LRF. Na esfera
municipal, uma dúvida cerca as gestões no último ano de mandato no
que se refere a quais compromissos
os prefeitos podem assumir nos últimos meses do mandato, dado que
a LRF veda geração de despesa sem
lastro financeiro para o próximo
governante nos dois últimos quadrimestres do mandato. Em questões
dessa natureza, tribunais de contas
estaduais e municipais têm estabelecido entendimentos divergentes.

Órgão competente

Além da premência para se colocar
logo em funcionamento o CGF, é interessante demarcar a fronteira institucional em relação a uma instituição
fiscal independente (IFI), que não foi
prevista na LRF porque surgiu mundo afora como uma das soluções para
a crise financeira global do final da
década passada – 28 países já contam
com tal figura. Com distintas funções
e composição em relação ao CGF,
uma IFI assumiria importante papel
no arcabouço institucional do país.
Diferentemente do CGF, que é uma
instituição reguladora e voltada para
dentro do governo, uma IFI deve funcionar fora do governo, o avaliando
e vigiando – ou seja, como um verdadeiro “cão de guarda”, que ladra,
mas não morde. A IFI deve divulgar
análises apartidárias e independentes
sobre o futuro das contas públicas,
com vistas a estimular e qualificar o
debate fiscal. O quadro abaixo apresenta as principais diferenças institucionais entre os dois órgãos.
O Senado já aprovou, a partir de
iniciativa do senador José Serra, a
criação de um órgão em sua estrutura
com funções de IFI, sem participação
de parlamentares, para gerar análises
fiscais independentes. Aparentemente
tal fato não dispensa a necessidade
de ser outra instituição nacional especializada em avaliar o custo fiscal das
proposições legislativas e os cenários
macroeconômicos que devem emba-

Atividade

Composição

Conselho de Gestão
Fiscal

• Normatização contábil
• Padronização de relatórios fiscais
• Disseminação de boas práticas

Interfederativa (participação
dos três entes da Federação
e dos respectivos poderes)

Instituição fiscal
independente

• Acompanhamento da
política fiscal
• Estimativas de parâmetros e de
cenários fiscais

Intrafederativa (participação
de técnicos independentes)
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Lei de Responsabilidade Fiscal
Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e
da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão
fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a:
I – harmonização e coordenação entre os entes da Federação;
II – disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle
do endividamento e na transparência da gestão fiscal;
III – adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de
gestão fiscal de que trata esta lei complementar, normas e padrões mais
simples para os pequenos municípios, bem como outros, necessários ao
controle social;
IV – divulgação de análises, estudos e diagnósticos.
§ 1o O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e
reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados
meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a
prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar.
§ 2o Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento
do conselho.

sar e condicionar os três instrumentos
orçamentários (PPA, LDO e LOA), e,
para assegurar independência e competência técnica, poderia envolver
uma rede de centros acadêmicos.
Enfim, nos últimos anos, a utilização de artifícios fiscais e contábeis e
de projeções orçamentárias descoladas
da realidade econômica contribuíram
para a deterioração fiscal e para o
comprometimento da credibilidade da
gestão fiscal nos três níveis de governo.
Nessa esteira, e considerando as experiências internacionais, já passa da hora
de se encaminhar para transformar em
realidade duas novas instituições: o
Conselho de Gestão Fiscal (CGF), para
padronizar normas e relatórios fiscais
e tratar da articulação entre entes federados e seus poderes; e uma instituição
fiscal independente (IFI), para servir de
“cão de guarda” da sociedade em relação às contas públicas.

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

2 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)

MACROECONOMIA

Nova lei de governança das estatais
Joisa Dutra
Diretora do Centro de Regulação em Infraestrutura (FGV/Ceri)

Foi publicada em julho último a Lei
de Responsabilidade das Estatais –
Lei no 13.303. Há muito esperada,
vem preencher uma lacuna importante. Nos setores de infraestrutura,
por exemplo, a participação estatal é
muito expressiva, não apenas no Brasil. Estimativas da McKinsey apontam a necessidade de investimentos
em infraestrutura, em âmbito mundial entre 2013 e 2030, da ordem de
US$ 57 trilhões, valor que corresponde a 3,5% do Produto Interno Bruto
(os investimentos públicos representariam cerca de 3% do PIB).
Seguindo o movimento mundial, no
caso do Brasil as empresas estatais são
dominantes nas indústrias de rede. De
acordo com dados da FGV/Ceri, cerca
de 30% dos consumidores são atendidos por empresas de distribuição de
eletricidade de controle estatal, em um
setor que já passou por processo de
privatização na década de 1990. Mesmo com a abertura do setor de petróleo e gás natural à participação privada com a emenda à Constituição e nos
termos da Lei do Petróleo de 1997, a
Petrobras responde por mais de 82%
da produção interna de gás natural.
No setor de saneamento, entre os 28
prestadores regionais de serviços, 26
são públicos. Considerando os prestadores locais, 78% são públicos.
Essa lista poderia ser alongada
para incluir a participação estatal
em transportes, com apenas poucos
aeroportos já tendo sido concedidos
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à iniciativa privada. Esse é também o
caso do segmento de rodovias.
A despeito de tão elevada participação, abundam evidências de sérios
déficits de governança nas empresas
estatais. Na literatura econômica, a
governança aparece como um problema de agência que decorre ou reflete a dificuldade de alinhar incentivos entre proprietários e gestores
da empresa, que se tornam cada vez
mais complexos, exacerbando a distância ou alcance dos proprietários
sobre os destinos da companhia.
No Brasil, o caso mais notório de
problemas de governança de empresas
estatais é o da Petrobras. Em análise
do Revenue Watch Institute, de 2013,
a Petrobras foi reportada como terceira
no ranking1 entre as empresas estatais
de petróleo e gás em âmbito mundial.
Tal dado evidencia que em muitos casos o controle à avaliação da governança pode se limitar a aspectos formais,
com escassa capacidade de efetivamente alinhar objetivos entre proprietários
e a gerência da companhia.
No ano seguinte, em março de
2014, quando se tornam públicas as
investigações e ocorrem as primeiras prisões no âmbito da Operação
Lava Jato, tornam-se explícitos os
problemas de gestão na companhia,
que incluem nomeações por critérios
meramente políticos, engajamento
limitado de acionistas privados, sistemas de controle deficientes, falta
de adesão a níveis adequados de go-

vernança corporativa, quer em âmbito nacional como internacional.
Esses escândalos podem ser entendidos como emblemáticos de uma
crise de governança nas empresas
estatais, que tem na Petrobras sua
face mais conhecida. Entretanto, de
modo algum esgotam o rol de problemas que atestam o distanciamento da atuação dessas empresas do
que deveria ser o interesse público.
A própria literatura econômica reconhece que no caso de uma empresa
estatal, a função objetiva ou problema
que a empresa visa resolver não se resume à busca de lucros. No arcabouço
legal do país já havia certa dificuldade,
ou mesmo confusão, em entender o que
deveria mover a atuação dessas companhias. Evidência disso é a necessidade
de que atentem para sua função social,
o que gera confusão principalmente
quando as companhias têm ações negociadas em mercados acionários.
Na Lei no 13.303/16, o Capítulo III
aborda o tema da função social que
deve orientar a atuação das SEM e EP e
seu significado – realização do interesse
coletivo ou atendimento a imperativo
de segurança nacional, desde que explicitado no ato de criação respectivo.
Esse interesse coletivo pode envolver
ampliação do acesso economicamente
sustentado (universalização), motivações de política industrial (desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira), conceitos esses que certamente
dão margem à discricionariedade.

CONJUNTURA MACROECONOMIA

Lei de Responsabilidade
Dois são os grandes temas tratados na
Lei de Responsabilidade das Estatais:
1) a governança das empresas públicas
– EP, e sociedades de economia mista –
SEM; e 2) as licitações realizadas e contratos celebrados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista.
No Capítulo II é abordado o tema
da governança. Ali estão tratados os
critérios para indicação e competências do acionista controlador, do administrador, do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, bem como
critérios que devem ser observados na
nomeação desses dirigentes.
Interessante destacar que referidos critérios abrangem também as
SPEs controladas por empresas públicas e sociedades de economia mista. Ademais, mesmo nos casos em
que as empresas estatais não detenham controle acionário, aplicam-se
critérios de fiscalização, práticas de
governança, entre outros requisitos.
Esse tema já era objeto de preocupação, conforme evidenciado pelo Acórdão do TCU de 2.322/2015, que versa
sobre auditoria operacional em Furnas,
subsidiária da Eletrobras, constituída
como sociedade de economia mista e
que atua na geração e transmissão de
eletricidade. A preocupação do TCU
consiste em avaliar essa outra forma de
atuação das empresas estatais e a falta
de mecanismos de controle para esse
importante canal de investimentos. A
título ilustrativo foram identificadas 81
SPEs nas quais Furnas detém posição –
controle ou não. Juntas essas empresas
totalizam investimentos de cerca de
R$ 48 bilhões, dos quais R$ 7,9 bilhões
são de responsabilidade de Furnas.
As constatações do Tribunal à
época incluíram: 1) falta de política
ou de normas capazes de orientar as

subsidiárias em questões que envolvem planejamento, controle, gestão e
mesmo critérios de rentabilidade; 2)
falta de critérios para orientar seleção
de empresas que seriam parceiros nas
SPEs; 3) ausência de critérios para seleção dos funcionários de Furnas que
teriam assento nos Conselhos dessas
SPEs; e 4) presença de empresas de
construção como sócios nas SPEs.
Esses problemas estavam na base
de uma série de práticas identificadas, que envolviam renegociações, as
quais produziram em geral deterioração da rentabilidade dos investimentos. A título ilustrativo o TCU reporta que entre as 79 SPEs analisadas, 21
enfrentaram processos de revisão de
seus planos de negócios. Nesse subconjunto, 17 casos são de redução de
retorno relativamente ao planejado.
A análise que o TCU faz da experiência de Furnas com o estabelecimento de SPEs gera uma proposta de encaminhamento. Entre os itens nos quais
se demanda uma melhoria merece
destaque a necessidade de regularizar
o processo de designação de representantes da empresa estatal nas SPEs. Tal
processo inclui temas como Conselho
de Administração, Conselho Fiscal,
com o desenvolvimento de sistemas de
acompanhamento e controle.
A Lei no 13.303/2016 de certo
modo recepciona o conjunto de preocupações que já haviam sido objeto
de análise do TCU. E diversos outros
requisitos constam de seus 96 artigos,
que em fonte de tamanho padrão (12)
ocupam quase 50 páginas.
Para além de diversos aspectos
que podem ser apontados como problemas da lei em si, alguns dos quais
se conseguiu evitar na tramitação, a
grande pergunta que se coloca é em
que medida que a Lei no 13.303/2016

será capaz de produzir efeitos disciplinadores do funcionamento dessas
importantes organizações para o funcionamento da economia.
Em seu artigo 91, é concedido prazo
de 24 meses para que as estatais abrangidas promovam as adaptações necessárias para atendimento ao que dispõe
a lei. Um bom sinal acerca das intenções do governo em aderir aos ditames
seria tratar esse prazo como período de
adequação, ou seja, novas ações em desacordo com a Lei no 13.303/2016 não
seriam adotadas. Uma forma de acompanhar essa disposição, por exemplo,
é monitorar em que medida as nomeações para membros dos Conselhos de
Administração e indicados para cargos
de diretor, presidente, e outros quadros
da alta administração atendem ao que
é disciplinado na seção III do Capítulo
II, que versa sobre o Regime Societário
da Empresa Pública e da Sociedade de
Economia Mista.
A necessidade de aumentar investimentos em infraestrutura no país é
inegável. E o cumprimento desse objetivo depende de aperfeiçoamentos
no marco legal e regulatório.
A disposição do governo federal de
promover reformas através da promulgação de leis que tratem de temas como
o Programa de Parceria de Investimentos – PPI, a organização das empresas
estatais, e mesmo outros em discussão,
caso das agências reguladoras e regulamentação do seguro-garantia, merece
ser saudada. Mas os efetivos resultados
apenas advirão do cumprimento das
boas práticas ali estabelecidas. E para
isso é fundamental diligente esforço de
acompanhamento. 

O Resource Governance Index mede a qualidade da governança nos setores de petróleo,
gás e mineração em 58 países.
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Um Estado
mais enxuto?
Projeto de emenda constitucional que limita os
gastos do governo reacende o debate sobre o
tamanho do Estado brasileiro na economia e as
reformas adiadas nas últimas décadas

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Em meio ao cenário de incertezas política, econômica e
social, o país virou o semestre com o anúncio do ministro
da Fazenda Henrique Meirelles de um grupo de ações para
conter a preocupante trajetória das contas públicas e reverter
as expectativas negativas dos mercados, que deverá ser
colocado em marcha confirmando-se a decisão do Senado
pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. A primeira,
algo previsível, foi a promessa de uma retomada consistente
das concessões e privatizações, com a qual o governo espera
somar cerca de R$ 30 bilhões ao caixa no próximo ano. A
segunda, e mais polêmica, foi a apresentação de um Projeto de
Emenda Constitucional (PEC) que impõe um teto para despesa
primária corrente dos poderes da União e órgãos federais
com autonomia administrativa, limitando seu crescimento à
inflação do ano anterior pelo período de 20 anos (com revisão
prevista na metade do período), que o governo pretende
aprovar até o final do ano para vigência já em 2017.
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Samuel Pessôa, pesquisador associado da FGV/IBRE, defende a
PEC como um atalho a se trilhar
em busca de soluções mais funcionais de gestão do conflito distributivo presente no país desde
a Constituição de 1988, a partir
de uma restrição fiscal acentuada,
que por sua vez pressionará o encaminhamento de reformas recorrentemente proteladas. Em resumo, responder ao apelo contido na
frase do ex-ministro Delfim Netto
de que “o gasto social não cabe no
orçamento”, principalmente quando engordado pelas demandas de
vários grupos de interesse. “A evidência é que temos distorções demais, para todas as classes sociais:
de universidades gratuitas para
filhos de ricos a BNDES para empresários, isenção de imposto de
renda para doentes independentemente de seus ganhos, entre tantos
exemplos. É o que o economista
Marcos Lisboa descreve como se
cada pessoa tivesse sua meia-entrada, que no final acaba virando
entrada inteira”, exemplifica. E
sem desarmar essa bomba,
diz Pessôa, o resultado será
aumento da inflação. “Se não
fizermos algo nos próximos três
anos, daqui a seis ela chegará a
40%. E costumo dizer que inflação como forma de gestão do
conflito distributivo só é melhor
que guerra civil.”
A situação fiscal que motiva a
PEC é a soma de 25 anos em que
as despesas do governo crescem
mais do que o PIB. Nesse período,
a expansão real do gasto público
primário (que exclui juros da
União e transferências obrigatórias) deflacionado pelo IPCA foi

de aproximadamente 6% ao ano,
para um PIB que registrou crescimento anual médio de pouco menos de 3,5%. Na década de 1990,
esse desequilíbrio foi neutralizado
com aumento de impostos e de dívida. Depois, por outros 12 anos, o
país foi beneficiado por um comportamento ímpar da receita, que
cresceu quase 7% ao ano. “Ainda
há muitas discussões sobre o que
propiciou esse crescimento. Minha
avaliação é de que isso tenha ocorrido graças ao longo processo de
aumento da formalização do trabalho e à mudança dos preços da economia provocada pelo boom das
commodities, favorecendo a arrecadação”, diz Pessôa. Ele explica
que o superciclo das commodities
provocou uma desconexão na velocidade de evolução do deflator do
PIB, que indexa a receita, fazendo
com que esse andasse mais rápido
do que o IPCA, indexador do gasto, beneficiando as contas públicas.
Mas tal fenômeno muda a partir de
2011, quando o crescimento da receita passa a se equiparar ao do
PIB, “e quatro anos foram suficientes para que saíssemos de uma situação de superávit primário de
2,15% em 2010 para um déficit –
já ‘despedalado’ – de 1,5% do
PIB”, descreve.
Marcos Mendes, chefe da Assessoria Especial do Ministério da
Fazenda, destaca nesse quadro a
perda de receita tributária administrada pelo governo de cerca de
cinco pontos percentuais (de 17,2%
em 2006 para 12,4% na estimativa
para 2017), graças a desonerações
e regimes especiais. “Os agentes
econômicos encontraram caminhos
para se defender de um sistema
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tributário que se tornou disfuncional”, diz. “Um sistema que teve que
ser montado para arrancar da sociedade esse volume elevado de impostos para equilibrar o orçamento é
muito distorcido e estimula empresas a ficarem pequenas, por exemplo, deprimindo a produtividade.”
Mendes considera o Estado brasileiro hoje como um peso sobre a economia privada, “seja por absorver
a poupança que deveria ser canalizada para investimentos privados,
seja porque a administração pública
tem produtividade mais baixa que
o restante da economia”. Uma reforma fiscal robusta, indica, é parte
do caminho para ganhos de produtividade e retomada da expansão
econômica. “Ou, no médio prazo,
ficaremos fadados a um crescimento potencial muito baixo”, diz.

Cortes necessários
Marcos Lisboa, presidente do Insper,
reforça a necessidade desse choque
de realidade. “Continuando nessa

Se nada for feito para
estancar a trajetória
da dívida pública nos
próximos três anos,
daqui a seis a inflação
será de 40%
Samuel Pessôa – FGV/IBRE

trajetória, a dívida não vai parar de
crescer, e acho que o espaço para cortar gastos acabou. Essa é a tragédia
que vivemos. Sem reformar a Previdência, a aposentadoria pública, e
revisar as despesas com funcionalismo público não haverá como reduzir
o gasto nas três instâncias”, diz.
Para tornar a disciplina prevista na PEC realidade e garantir a
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solvência do Estado brasileiro no
longo prazo, a primeira proposta
de reforma que deverá sair da lista
das postergadas é a da Previdência.
Atualmente, os benefícios previdenciários respondem por cerca de
40% da despesa primária, e têm
crescido acima da inflação, o que
já implicaria tirar recursos de outras pastas para fechar a conta. Em
abril, o IBRE foi o organizador de
um amplo seminário no qual especialistas debateram a urgência da
matéria e defenderam algumas mudanças, entre elas o fim de regras
diferenciais por gênero e para trabalhadores rurais, bem como o fim
da indexação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo, regra que deverá ser revista em 2019.
“Inativo não se demite. Demoramos para fazer uma reforma mais
ampla, que nos trouxe um passivo
importante”, diz Fernando Abrucio, professor da FGV/EAESP.
No final de julho, o governo divulgou algumas definições: de que
regras mais rígidas valerão para os
trabalhadores com até 50 anos e,
acima dessa idade, haverá um sistema de pedágio de até 50% sobre
o prazo restante para se aposentar.
“Há toda a questão de direito adquirido, de expectativas de direito
para não punir excessivamente as
pessoas que estão próximas de se
aposentar. Estamos trabalhando
com algumas opções, de uma reforma que começará a ter efeito fiscal
significativo por volta de 2020”,
afirma Mendes. Presente em seminário sobre reforma fiscal da FGV,
o ministro Henrique Meirelles reiterou a necessidade de regras de
transição que não sejam restritas
a novos entrantes, mas tampouco
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punam demasiado os que estão
perto de se aposentar.
Dessa forma, a expectativa se
concentra, então, sobre como a
equipe de Meirelles planeja fechar
as contas até 2020. Pelos cálculos
da pesquisadora Vilma da Conceição Pinto, da Economia Aplicada
da FGV/IBRE, o cenário é positivo
para o governo, sem pressão imediata, devendo exigir esforço adicional
apenas a partir de 2019. “Se entrar
em vigor em 2017, a PEC contará
com um ponto de partida elevado
em comparação à trajetória do gasto”, diz Vilma, citando os R$ 56,6
bilhões de despesas não recorrentes já elencadas pelo governo, além
de atrasos de pagamento – como o
abono salarial – e outras despesas
de 2015 que passaram para 2016 e
entrarão na conta de despesa corrente deste ano. “Considerando
gastos potenciais de R$ 1,26 trilhão
e uma inflação de 7% em 2016, a
despesa permitida pela PEC representaria algo em torno de 20,7% do
PIB no ano que vem; sem a regra,
a projeção é de despesas em torno
de 20,1% do PIB, abaixo do limite proposto, permitindo uma sobra
de R$ 37 bilhões para cumpri-lo”,
compara. Pelos seus cálculos, em
2018 ambas as projeções se equiparariam. Após esse período de trégua,
entretanto, o descasamento entre as
duas trajetórias se abre, chegando
a uma diferença de 3 pontos percentuais já em 2022. Vilma ressalta
que vários fatores podem influenciar um recuo maior das despesas
mesmo sem a PEC (pág. 6), mas de
forma insuficiente para estabilizar a
trajetória da dívida.
Para iniciar a racionalização de
gastos, Mendes afirma que a equipe

Combinação de regras
Levantamento do Banco Mundial indica que a combinação de mais de uma regra para disciplinar o desempenho fiscal é escolha comum entre os países. Segundo o banco, em 2014, ao menos 20 países adotavam regras que envolviam o
controle de despesas, entre eles, Espanha, Japão e França. Marcos Mendes, chefe
da Assessoria Especial do Ministério da Fazenda, avalia que no caso brasileiro o
simples controle do déficit primário não se mostrou adequado porque, no período do superciclo das commodities, foi possível cumprir as metas de déficit e
ao mesmo tempo expandir a despesa, graças ao aumento da receita. “No longo
prazo, entretanto, isso foi insustentável, pois a receita caiu e a despesa tornou-se
inflexível”, diz, concluindo que só o cumprimento do resultado primário não nos
garante saúde fiscal de longo prazo, demandando o complemento previsto na
PEC. Ele pondera que o arranjo das regras fiscais – basicamente para controle de
dívida pública, de déficit e de despesas – depende das características institucionais de cada país. “No caso brasileiro, em que temos uma sociedade muito desigual e instituições mais vulneráveis à pressão de grupos, a conjugação de perseguir resultado primário com meta de crescimento da despesa nominal colabora
para disciplinar essas demandas, que se descontroladas acabam se convertendo
em aumento de despesa para todo mundo”, conclui.

Países combinam regras
Número de países com ao menos uma regra fiscal
Combinação de regras
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econômica está empenhada em uma
série de revisões de cadastros de
políticas sociais – auxílio-doença,
benefício de prestação continuada,
aposentadoria por invalidez e seguro-defeso. “O que a gente cons-

tatou é que, por um lado, nos últimos anos todos esses programas
buscaram incluir o máximo possível de pessoas sem o cumprimento
dos critérios de elegibilidade; na
outra ponta houve uma ação muito
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leniente na revisão de benefícios,
cadastros, para ver quem já não
mais se enquadrava naqueles programas e não poderia estar mais ali
dentro”, explica, citando que apenas em auxílio-doença com mais de
dois anos de duração hoje se registra uma despesa anual de R$ 13 bilhões. Somando a revisão de todos
os cadastros, o economista estima
uma economia potencial acima de
R$ 10 bilhões. Nesse pente fino
também se incluem políticas assistenciais conectadas à Previdência e
que devem ser incluídas na reforma, como o benefício de prestação
continuada (BPC). “Só o BPC vai
custar em 2017 em torno de R$ 53
bilhões, e essa despesa subiu muito
rápido no passado, por uma série
de fatores. Estamos conversando
com o STF para identificar causas
do excesso de judicialização, checando cadastro, buscando formas
de mitigar o crescimento dessa despesa.” Quanto à sequência das reformas, entretanto, Mendes indica
prudência. “Não se pode fazer uma
reforma tributária ou desonerar fortemente em um momento em que a

O fato é que hoje se
repete que o Estado não
cabe no orçamento. Os
juros reais nominais no
Brasil é que não cabem
no orçamento
Fernando Nogueira da Costa – Unicamp

economia está bastante debilitada.
O ponto de desorganização a que
chegamos é muito alto, e só com visão de longo prazo, com reformas
passo a passo, é que podemos chegar a um potencial de crescimento
mais alto”, diz.
Apesar da vontade empenhada
pelo governo, as projeções de Vilma apontam que será o presidente
eleito em 2018 quem realmente deverá se preocupar com o saldo des-

se esforço inicial de convergência
entre os diversos atores envolvidos
para adequar a despesa primária ao
limite da PEC. “Será um exercício
de sincronia fina dificílimo no curto
prazo”, avalia Leonardo de Andrade Costa, professor da FGV/Direito Rio. Primeiramente, por ela não
sustentar por si só uma mudança,
pois sequer trata do limite da dívida da União – previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, mas não
regulamentado (ver pág. 20). “E
cumprir a meta de despesas envolve tratar não apenas do conflito intergeracional e redistributivo, mas
também o interfederativo (com a
concentração de receita na mão da
União e a margem de apoio desta
em negociar o déficit dos estados),
bem como entre poderes”, diz.

Pacto possível?
Caso o saldo desse exercício inicial
seja negativo, o novo governo terá
que seguir com as negociações de
reforma sob a pressão das sanções
previstas na PEC – que incluem vedação à abertura de concursos pú-
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Trajetória da despesa com e sem PEC
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blicos, reajustes ao funcionalismo
público, bem como ampliação de
despesa com subsídios e subvenções – e arcar com os riscos inerentes dessas travas para a atividade.
“Essa proposta reduz o policy space. É uma má ideia. Não vai durar muito tempo”, sugere Reinaldo
Gonçalves, professor titular do Instituto de Economia da UFRJ. Para
Gonçalves, a forma como as diretrizes da atual equipe se constroem
envolve uma postura crítica ao papel do Estado na economia brasileira que está mal fundamentada,
confundida com o resultado de medidas equivocadas das gestões dos
presidentes Lula e Dilma. “Exemplos não faltam dessas iniciativas:
política creditícia que gerou o
Brasil negativado (famílias, empresas e governos), política fiscal que
causou desequilíbrios nas contas
públicas, estímulos exagerados e
indevidos a determinados grupos
econômicos. São exemplos de um
nacional desenvolvimentismo às
avessas, que gerou uma profunda
crise sistêmica. Mas qualquer tentativa de simplificação exagerada
de relações causais com as funções

econômicas do Estado é uma falácia narrativa”, diz.
Fernando Nogueira da Costa,
professor do Instituto de Economia
da Unicamp, une-se ao coro crítico à PEC. “Não é nova no Brasil
a iniciativa de se criarem instituições que amarram. Já no século
XIX tivemos a briga pelo padrão
ouro no embate entre papelistas e
metalistas (relacionado às políticas
monetária e cambial e qual deveria
ser a prioridade da política econômica, o crescimento ou a estabilização)”, cita. “O fato é que hoje
se repete que o Estado não cabe no
orçamento, e eu contraponho esse
discurso dizendo que os juros reais
nominais praticados no Brasil é que
não cabem no orçamento”, afirma,
recordando que o serviço da dívida pública é um dos itens de maior
peso dessa conta. “Estamos há um
ano com uma taxa de 14,25%, juros reais de mais de 6%. A literatura do desenvolvimento econômico
mundial chama isso de uma instituição extrativista exclusiva, em
que uma parcela muito pequena
se beneficia”, descreve. “Dilma foi
minha aluna no curso de doutora-

mento e isso ela me viu defender:
boa política macroeconômica coordena política monetária com fiscal, cambial e controle de capital.
Enquanto o Banco Central se concentrar em um único mandato, o
de controlar a inflação, nossa economia terá voo de galinha. O BC
entrega o serviço dele e não assume
nenhum ônus quanto ao aumento
do desemprego e a perda de renda
de parte da população”, salienta.
Luiz Carlos Bresser-Pereira,
professor emérito da FGV/EESP,
também ressalta o fator juros para
a equação fiscal. “Há duas coisas
que não se discutem no Brasil: juros e câmbio. De bom grado, disso
não se conversa”, reforça, questionando a necessidade da PEC para a
busca por consenso sobre o gasto
social brasileiro. “O que precisa
haver é entendimento sobre a carga
tributária brasileira, que deve ser
mantida num mesmo nível. Gastando da forma como se determina
no orçamento, numa lei séria que
indicará quanto disso será colocado na área social, e quanto nos juros. Hoje não há controle político
sobre a decisão do BC”, diz. Para
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Quando zeraremos o primário?
Com a PEC: apenas em 2023/2024
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Fonte: FGV/IBRE.

Nogueira, da Unicamp, a disciplina exigida na PEC poderá implicar
altos custos sociais, bem como redução da capacidade de reação da
economia em períodos de crise, já
que “não será o setor privado que
empreenderá políticas contracíclicas quando necessárias”. Ele toma
como base estudo realizado em junho pela FGV/DAPP que calculou a
redução de despesas da União caso
a limitação dos gastos públicos prevista na PEC tivesse sido adotada
em 2007: desse ano até 2015, a
contração de despesas teria somado
R$ 1,82 trilhão. “O mais interessante desse olhar ao passado é que
a partir de setembro de 2008 houve
uma grande crise mundial, quando
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seria necessária a atuação do governo. Como de fato houve, mas que
não teria sido possível se a lei estivesse vigente. Os números mostram
que a PEC é fruto de um desejo econômico sem sustentabilidade social e
política”, defende.
Outro ponto de preocupação
apontado é a diferença calculada
pela FGV/DAPP nas despesas primárias obrigatórias em educação,
de R$ 82 bilhões, e na saúde, de
R$ 86,4 bilhões no acumulado
de 2007 a 2015. Fator questionado por Mendes, que defende que
a mudança no critério de cálculo
da despesa mínima em educação
e saúde implicará mais eficiência
para o gasto. “A vinculação des-

sas despesas a um percentual da
receita gera um problema gerencial
terrível, porque quando a receita
está aumentando, o gestor é obrigado a gastar mesmo quando não
tem programas preparados para
receber esse investimento”, diz,
destacando que o resultado dessa
bonança de recursos nos três níveis
de governo entre 2004 e 2008 foi
a construção de escolas e hospitais
e a contratação de pessoal que geraram um gasto fixo incompatível
com a posterior queda da receita.
“Essa regra é nefasta porque é prócíclica, impede que você controle o
gasto quando está numa recessão.
E aí começa o controle de despesa
na boca do caixa, ou então sim-
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plesmente o abandono das escolas
e hospitais, pela falta de condições
de fazer manutenção”, exemplifica, afirmando que a desvinculação
desses gastos do ciclo econômico
dará mais estabilidade e previsibilidade para as políticas do setor.

Uma reforma fiscal
robusta é parte do
caminho para ganhos
de produtividade e

Produtividade versus gastos
Fernando Abrucio, da FGV/EAESP,
concorda que a vinculação constitucional de gastos não é um bom
sistema de garantia de recursos
para a área. “O melhor seria definir
metas de médio prazo, dois ou três
anos, como fazem Austrália e Nova
Zelândia, para se avaliar e definir
o padrão ideal de gasto público”,
afirma. “Mas não sei se após fazer
isso necessariamente reduziríamos
os gastos; poderíamos melhorar
em eficiência, mas o Brasil ainda
demanda muito investimento em
educação, bem como em saúde”,
afirma. Opinião compartilhada por

retomada do crescimento
no médio prazo
Marcos Mendes – Ministério da Fazenda

Aloisio Araujo, professor e pesquisador da FGV/EPGE. “Na crise que
estamos vivendo, com a necessidade
de um grande ajuste fiscal, precisamos lembrar que investimentos em
educação devem ser preservados,
pois educação é importante para o
crescimento econômico”, disse em

entrevista à Conjuntura Econômica (ver pág. 12).
Para Abrucio, a característica
linear do corte proposto na PEC
não deixa margem para diferenciação do peso de cada setor no
desenvolvimento e aumento da
produtividade da economia brasileira. Essa análise, no caso, ficaria
submetida ao jogo de poder entre
os segmentos que brigam para preservar seus orçamentos. “Isso não
significa que não temos que ter medidas para melhorar a eficiência do
gasto público. Mas um corte linear
poderia impedir a execução de uma
medida reformista”, diz. Quando
se trata de administração pública,
ele afirma que há muita margem
para reformas. “Temos um modelo
que ainda é engessado, cartorial,
que compromete ganhos de produtividade”, afirma, defendendo
mudanças como o fim da isonomia
completa entre funcionários, para
se abrir possibilidades de diferen-

Gastos tributários
Agropecuários

Setor produtivo

Programas sociais

Total

2006

4.154.313

6.902.570

12.381.428

23.438.309

2007

4.945.435

2.438.130

10.293.565

17.677.131

2008

3.364.298

10.080.001

10.463.113

23.907.415

2009

3.594.203

9.064.537

4.340.322

16.999.063

2010

2.105.917

6.848.946

4.989.439

13.944.303

2011

5.020.554

22.652.152

16.529.297

44.202.002

2012

4.681.015

25.035.215

13.921.384

43.637.614

2013

3.658.902

43.156.620

15.867.696

62.683.217

2014

3.523.482

31.066.252

9.263.116

43.852.853

2015

20.628.018

68.092.988

18.989.582

107.710.589

2016

17.563.751

62.547.130

38.064.471

117.830.455

Fonte: FGV/IBRE.
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Calibrar expectativas
A expectativa de obter ganhos significativos com privatizações de ativos estatais e concessões em modelos mais competitivos e menos onerosos para a
União deve ser cuidadosamente ponderada, segundo o economista do Ipea
Sergio Gobetti. “Embora com políticas diferentes e em certa medida antagônicas – no governo Dilma, concessões com isenções e subsídios, e agora,
foco na privatização –, ambas alimentam a crença de que dando espaço para
o setor privado ele por conta própria tratará de fazer a economia crescer.
E isso, como vimos no primeiro caso, pode não se concretizar”, afirma. Para
Gobetti, a ideia de aumento de eficiência embutida nessa crença omite a
característica do setor privado de tomar sua decisão de investimento a partir
da expectativa de lucro, enquanto as estatais de grande porte historicamente
preservam o papel de sustentar o nível de investimento, servindo como um
amortecedor macroeconômico.
Gobetti analisou a inserção das estatais na economia brasileira mostrando que estas saíram de vilãs da crise fiscal dos anos 1980 – usadas pelo governo militar em sua política de endividamento externo – para contribuir
com mais de 50% do superávit do setor público em 2006, contabilizando a
receita de dividendos e royalties. Depois de 2008, Petrobras e Eletrobras saí
ram do cálculo do superávit primário. “A decisão do governo, acertada, foi
de liberar o resultado dessas empresas ao investimento, já que não podia
ser usado para pagamento de dívida do governo”, diz. Os prejuízos registrados por ambas nos últimos anos, entretanto, parecem indicar que, se estas
deram grande colaboração às contas nacionais, o mesmo não se pode dizer
sobre as decisões governamentais que influenciaram a atividade dessas
companhias nos últimos anos. A ausência de dividendos no caixa da União
parece ser, dos males, o menor. “O corte do investimento da Petrobras é
também o do próprio governo, com 40% de redução em 2015”, ressalta,
apontando o outro lado da moeda.

ciação em termos de motivação e
retribuição, por exemplo.
Ao fazer tal análise, o professor
da EAESP não deixa de lamentar as
oportunidades de mudança desperdiçadas nas últimas décadas. “Desde que Bresser-Pereira foi ministro
(na gestão de Fernando Henrique
Cardoso), não avançamos na Emenda 19 no âmbito da União”, diz,
recordando que entre os objetivos
dessa emenda estão a descentrali3 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

zação da estrutura organizacional
do aparelho estatal (com agências
regulatórias e organizações sociais,
por exemplo), responsabilização
de gestores e remuneração baseada na avaliação de desempenho.
E continua sua lista. “Quando Palocci (Antonio) e (Marcos) Lisboa
propuseram o orçamento base zero
não buscavam acabar com a vinculação, mas mudar as despesas
constitucionais. Alguém aprovou?

Não”, relembra. “E os ativos que
vendemos nas últimas décadas e
não resolvemos nossos problemas...
Pegue o exemplo do Rio Grande do
Sul, que hoje tem a relação de funcionários públicos ativos/inativos
de 1 para 1. Se tivesse usado esse
dinheiro para criar um fundo previdenciário, poderia estar em melhor situação fiscal.”
No caso do funcionalismo público, a preocupação de Abrucio é
de que na queda de braço entre os
principais alvos de corte – funcionalismo, INSS e políticas de desoneração para o setor privado – o
setor seja penalizado. Entre 2009
e 2015, a folha de pagamento da
União cresceu 56%, e a dos estados, 96,6% representando, respectivamente, 4% e 5,83% do PIB
em 2015. “Mas é preciso cuidado
para não vender uma ilusão, pois
a melhora da prestação de serviços não passa por demissões, mas
por reformas. Temos que melhorar
a qualidade de funcionamento do
serviço público”, diz.
Abrucio defende que, antes de
chegar à administração pública, é
preciso focar em mudanças macro
e micro relacionadas à intervenção
do Estado no domínio econômico
como empréstimos mais baratos
via BNDES, isenção de folha de
pagamento, e subsídios – somente
este último teve seu valor dobrado de 2013 a 2016, superando os
R$ 100 bilhões. “Isso, sim, causou a barafunda em que estamos”,
diz. Mendes afirma que a lista de
desmonte de subsídios criados
para estimular o investimento que
não surtiram efeito já está pronta,
lembrando que somente o fim do
Programa de Sustentação do Inves-
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timento (PSI) – que ainda deixará
uma conta de R$ 323 bilhões para
ser paga até 2060 – representa uma
economia média anual de R$ 2 bilhões. Mas, nesse tema, Mendes
ainda demonstra cautela. “Toda
política de desoneração tem que
ser revista com cuidado. Estamos
agora numa recessão muito forte.
Então, se você onera as empresas de uma hora para outra, tem
chance de gerar um efeito deletério muito grande na atividade
econômica”, afirma, indicando,
para alívio do setor produtivo, que
nessa cumbuca o governo só mexe
quando os indicadores econômicos
estiverem apontados para cima.
“A gente tem muito espaço além
dessas medidas, como na racionalização do setor público mediante
privatizações e concessões, em valores significativos a serem obtidos com venda de ativos”, lembra.
“Quando estivermos robustecidos,
a ponto de recuperar a receita, aí
será a hora de atacar duas agendas:
acabar com desonerações – e aí não
estou falando só da folha, mas tributárias, como IPI e IR que não se

As críticas ao papel do
Estado na economia pela
atual equipe estão mal
fundamentadas, confundidas
com os equívocos nos
governos do PT
Reinaldo Gonçalves – Uerj

justifiquem do ponto de vista de
racionalidade econômica. E outra
é a própria reforma tributária, que
demanda mais fôlego e precisa ser
feita no período de crescimento
econômico, para criar espaço para
acomodar eventuais perdas de um
setor ou outro”, afirma.
Mas, para que tudo isso aconteça, ainda é preciso combinar com
os russos. “Tudo o que discutimos
até aqui foram planos de um gover-
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no interino para reverter expectativas. Apesar da reação inicial positiva, o mercado não se contenta com
anúncios, vai querer avanços, e ainda existe a discussão no Congresso”, lembra Leonardo Costa, da
FGV Direito Rio. Com a proposta
debatida e consolidada, a aposta
de Costa é de que, provavelmente,
não haja declaração de inconstitucionalidade por parte do Supremo,
que poderá optar por trabalhar no
varejo, em decisões específicas relacionadas à Emenda. Nem por isso,
entretanto, ela está imune a riscos.
Costa e outros professores da Direito Rio avaliam que um possível
calcanhar de aquiles da Emenda
é a ausência de responsabilização
individual da autoridade que descumpre a meta, o que enfraquece
a força da sanção. O segundo candidato é a exceção a vedações por
descumprimento da meta no caso
de aumento ou reajuste de salário
a servidores públicos derivados de
sentença judicial ou determinação
legal decorrente de atos anteriores
à entrada em vigor da Emenda. Há
vários anos, o número de ações que
mais crescem no Supremo sai do
funcionalismo público. O presidente Temer já deu mostras de reconhecer a força de alguns segmentos ao
articular, em junho, reajustes para
14 categorias do funcionalismo federal entre as quais o Judiciário e
o Ministério Público, com reajuste
médio de 21,5% divididos em quatro anos e impacto de R$ 56 bilhões
até 2019. Caso a reforma da Previdência não dê o resultado esperado,
a pressão dentro da administração
pública poderá aumentar, potencializar-se no Supremo e testar a força
da própria Emenda. 
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Avanço das renováveis
Geração de energia eólica no Nordeste já responde
por quase a metade do que é gerado na região.
Há três anos, não passava de 4,5%

Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro
No dia 20 de julho deste ano, o Informativo preliminar diário da operação (IPDO) do Sistema Interligado
Nacional (SIN) de geração e distribuição de energia elétrica, publicado
pelo Operador Nacional do Sistema
(ONS), mostrava que na Região
Nordeste do país a geração elétrica foi de 8.568 megawats (MW) e
que a carga total demandada pelos
consumidores foi de 10.054 MW,
sendo a diferença entre produção e
carga preenchida por transferência
de energia da Região Sudeste. Da geração local, 4.015 MW, correspondentes a 46,9% do total, ou a 39,9%
da carga, vieram dos 310 parques
geradores instalados na região, com
capacidade nominal para gerar aproximadamente 8 mil MW.
Há três anos, no mesmo 20 de julho, o IPDO mostrava uma realidade
muito diversa: para uma carga total
de 8.932 MW e uma geração local de
6.054 MW, a contribuição da energia
eólica foi de apenas 268 MW, o que
representou 4,43% da geração nordestina ou 3,13% da carga elétrica
da região naquele dia. Apesar de o
Nordeste estar com sua geração hidrelétrica abaixo da média histórica
3 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

por não se ter beneficiado da recuperação dos reservatórios das hidrelétricas durante o período chuvoso de
2015/2016 (novembro a abril), estando com apenas 24,55% da capacidade de armazenamento de água preenchida no dia 21 de julho, segundo
o acompanhamento diário do ONS,
o diagnóstico do órgão operador de
que o crescimento espantoso da participação eólica no abastecimento elétrico da região veio para ficar.
“Os reservatórios das hidrelétricas
perdem importância para a produção
de energia no Nordeste com o uso
múltiplo dos recursos hídricos do rio
São Francisco. A geração passa a ser
um subproduto da administração dos
recursos hídricos. Nessa realidade, a
expansão das novas fontes renováveis
torna-se relevante e deverá ser a fonte
de energia com crescimento mais significativo nessa região em um futuro
próximo.” Esta é a avaliação do operador do sistema elétrico sobre o futuro do abastecimento nordestino, feita
em resposta a um questionamento de
Conjuntura Econômica, ressaltando
que, no conjunto do SIN, a preponderância da fonte hídrica de geração
ainda permanecerá por muito tempo.
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A estimativa da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) é de que em 2030 as
fontes hídricas ainda respondam por
67% da geração centralizada (feita
em unidades exclusivas, pouco mais
de 90% do total) consumida no país.
A forte presença da geração eólica no suprimento de energia elétrica
do Nordeste chama a atenção para o
crescimento que as chamadas fontes
alternativas renováveis vêm apresentando na matriz elétrica brasileira.
Segundo dados da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) compilados pela Associação Brasileira de
Energia Eólica (ABEEólica), no final do primeiro semestre deste ano
as fontes renováveis alternativas,
representadas pela eólica e a biomassa, contavam com uma capacidade instalada de 23,21 MW, o que
equivale a mais de uma vez e meia a
capacidade nominal da hidrelétrica
Itaipu Binacional (14 mil MW), a segunda maior hidrelétrica do mundo,
ou mais que duas vezes a capacidade nominal de Belo Monte (11.233
MW), segunda maior do Brasil, correspondendo a 15,9% da potência
instalada brasileira.
Das fontes renováveis de mais baixo impacto ambiental e de tecnologias mais recentes – eólica e solar –,
apenas a eólica aparece na matriz divulgada pela Aneel porque a energia
solar tem presença ainda mais recente na geração elétrica brasileira e sua
participação no final do primeiro semestre deste ano limitava-se a 27 MW
instalados, embora 1,93 mil MW resultantes de três leilões realizados em
2014 e 2015 estejam em construção
ou em preparativos para entrar em
obras (ver página 48). A EPE estima
que em 2030 a fonte solar responda
por 3% da energia elétrica gerada no

Brasil de forma centralizada, embora
em 2024 ela já deva alcançar 3,4%
da capacidade instalada total.
No segmento de eólica, a expansão esperada é bem mais imediata
e volumosa. Com base nos projetos
já contratados, parte deles em construção, a presidente da ABEEólica,
Elbia Melo, projeta para 2019 uma
capacidade instalada de 18.460,6
MW no país, equivalentes a cerca de
10% da matriz elétrica, contra apenas 27,1 MW existentes em 2005.
“A perspectiva futura é muito boa”,
afirma a executiva, lembrando que
a EPE é sempre muito conservadora e “nunca reflete a realidade
do mercado”. A EPE projeta para
2024 uma participação da eólica de
11,6% em uma capacidade instalada total de 206,4 mil MW.

Nem tudo são fogos de artifício
nesse processo geométrico de expansão que se desencadeou a partir de 2009, quando foi realizado
o primeiro leilão de energia eólica
da Aneel, totalizando 1.805,7 MW
contratados. A crise econômica que
se abateu sobre o Brasil a partir do
segundo semestre de 2014, travando a expansão do consumo de
energia elétrica (queda de 2,1% em
2015) é um fator de risco com poder para jogar água fria no caldeirão não só da instalação de novos
parques eólicos e solares, mas também pode ferir a jovem indústria
fornecedora de equipamentos para
os parques, nascida de um programa de atração desenhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) com

Biomassa de cana respondeu por mais de
1,6 mil MW de energia vendida
(Bioeletricidade de bagaço de cana comercializada no mercado regulado)
Megawatts
médios vendidos

Número de
projetos

2004

135

19

2005

64

5

2006

119

9

2007

115

11

2008

541

31

2009

10

1

2010

191

12

2011

102

12

2012

0

0

2013

203

11

2014

90

6

2015

52

3

Total

1.622

120

Fonte: Site da Unica.
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financiamento farto e a custo convidativo, tanto para os fornecedores quanto para a construção dos
próprios parques geradores.
A economista Joisa Dutra, diretora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação
Getulio Vargas (FGV/Ceri) e ex-diretora da Aneel, ressalta que “a regulação nacional tem favorecido a essas
alternativas energéticas” e destaca o
incentivo representado pelos juros
subsidiados do BNDES, mas lembra
que esses mesmos juros podem estar
mascarando o custo da energia que
essas alternativas geram.
“Os recursos do BNDES são finitos”, lembra, cobrando que o Brasil
faça o dever de casa para que possa
desfrutar de forma perene dos benefícios de investir nessas fontes alternativas que já avançaram mais aqui
do que em outras partes do mundo,
especialmente na Europa. Um dos
itens mais importantes desse dever,
na avaliação de Joisa, é encontrar

Eu quero renováveis,
mas que tenham
razoabilidade e que
atendam a todos os
objetivos da política
energética brasileira
Joisa Dutra – FGV/CERI

fontes alternativas de financiamento, com recursos de mercado.
Outro ponto importante destacado por ela é a necessidade de se ter em
mente o caráter intermitente da energia dos ventos e do sol, exigindo complementação para que não se perca a
confiabilidade e a segurança do supri-

Energia eólica e biomassa já respondem por
15,7% da matriz elétrica
Matriz elétrica brasileira por fonte de geração* – em 30/6/2016

mento. A economista pondera que o
gás natural tem um papel importante
nessa equação, seja o gás de produção doméstica, cuja disponibilidade
poderia ser ampliada com a redução
da queima nos campos de produção
de petróleo, seja com o uso de gás
natural liquefeito (GNL) trazido do
exterior em navios e regaseificado em
centrais instaladas em pontos estratégicos da costa brasileira.
Segundo a diretora do Ceri, existem hoje no Brasil termelétricas a
gás natural gerando energia mais
barata do que a hidrelétrica. “Se
eu tenho esse recurso, por que não
usar?”, pergunta. Joisa ressalta que
também está do lado das fontes renováveis, mas faz ressalvas. “Eu
quero renováveis, mas que tenham
razoabilidade e que atendam a todos
os objetivos da política energética”,
afirma, destacando a segurança do
abastecimento e a competitividade
da economia como os eixos principais dessa política.
Do ponto de vista da indústria de
equipamentos e componentes que já
se formou no país, no caso do setor
eólico, o dever de casa, na avaliação
da economista, é ganhar competitividade internacional para não depender apenas da demanda interna.

Capacidade instalada
(mil MW)

Participação (%) na
matriz

Hidrelétrica

88,8

61,1

Biomassa

13,4

9,2

Busca pelo armazenamento

Térmica a gás natural

13

8,9

Térmica a óleo

10

6,9

9,81

6,7

PCH

4,8

3,3

Térmica a carvão

3,6

2,5

2

1,4

145,4

100

A necessidade de se investir em tecnologias de armazenamento que já
vêm sendo objeto de pesquisas em
várias partes do mundo é outro ponto destacado pela diretora da FGV/
Ceri como essencial para que se possa mitigar o problema da intermitência das fontes eólica e solar.
O diretor da Aneel, André Pepitone, ressalta que a intermitência das

Fonte

Eólica

Nuclear
Total

Fontes: ABEEólica/Aneel. *Não estão incluídos 27 MW de geração solar fotovoltaica.
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Capacidade instalada de geração eólica chegará a 18,5% em 2019
Potência instalada (MW)
17.519,8

18.460,6

13.959,6
11.612,6
8.736,7
5.982,9

27,1
2005

235,4
2006

245,6
2007

323,4
2008

600,8
2009

931,2
2010

1.429,9

2011

2.524,5

2012

3.476,6

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fonte: ABEEólica.

fontes eólica e solar têm sido objeto
de preocupação do órgão regulador
e que foi a partir dessas preocupações que foram introduzidos, a partir do leilão de fontes alternativas de
2015, requisitos técnicos nos editais
“para garantir a necessária robustez
dessas fontes diante de distúrbios,
de maneira a não colocar em risco
a segurança elétrica do sistema, em
face à crescente participação dessas
fontes na matriz energética nacional”. Pipetone ressaltou entre os requisitos que passaram a ser exigidos
o controle de tensão, de potência e o
fator de potência e frequência.
Quanto ao armazenamento, o
diretor da Aneel disse que o órgão
federal de regulação e fiscalização
estava preparando-se para lançar
uma chamada de pesquisa e desenvolvimento (P&D) estratégica sobre
arranjos técnicos e comerciais para
a inserção de sistemas de armazenamento de energia no setor elétrico
brasileiro. Além disso, a Aneel está
desenvolvendo, em parceria com a
Embaixada Britânica no Brasil, o

projeto “Energy storage in Brazil:
technology, regulation and public
policies”, no qual estão participando
como entidades executoras a University of Birmingham (RU), o EA Technology (EUA) e o Instituto Abradee,
ligado à Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica.
Os parceiros realizaram em março
deste ano um workshop internacional onde foram discutidas as principais tecnologias de armazenamento
disponíveis atualmente na Inglaterra
e nos Estados Unidos, questões regulatórias associadas e projetos de
P&D relacionados com o tema que
vêm sendo desenvolvidos por empresas no Brasil e no exterior. “Uma
das soluções mais promissoras no
mundo para minimizar essa questão
[da intermitência] é o armazenamento de energia (storage) por meio de
baterias de alta performance”, disse
Pepitone em entrevista por e-mail.
Uma das empresas que mais vêm
investindo nesse tema é a americana
AES Corporation e esse esforço já
chegou às subsidiárias do grupo no

Brasil por intermédio da diretoria de
Energia Distribuída e Energy Storage
da AES Tietê. “Há oito anos a AES
começou a estudar o armazenamento
como um produto”, explica Rodrigo
D’Elia, titular da diretoria da subsi
diária brasileira. Segundo ele, o produto já está na quarta geração e a AES
já possui no mundo 394 MW em unidades de armazenamento instaladas.
Segundo D’Elia recentemente o
grupo ganhou uma concorrência
para instalar uma unidade de armazenamento de 100 MW na Califórnia (EUA) com o objetivo de suprir a
demanda em horários de pico, fazendo com custos mais baixos o mesmo
papel de uma termelétrica de reserva. No Brasil, o grupo apresentou
proposta para instalar um sistema
de baterias em Santarém, Pará, para
armazenar 21 MW de energia em
vez de ampliar uma térmica de 18,75
MW instalada pela Eletrobras. Os
custos também seriam menores do
que os da ampliação da térmica.
Esse papel de regulador de fre
quência em sistemas isolados é apeA g o s t o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 41
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nas uma das possíveis aplicações da
tecnologia de armazenamento em baterias de alta capacidade. A integração de parques eólicos e solares de
modo a reduzir a intermitência inerente a essas duas fontes de geração
é outra aplicação. O armazenamento da energia nas baterias consegue
muitas vezes eliminar a necessidade
do disparo de térmicas para suprir
a intermitência das eólicas e solares.
Segundo D’Elia, o Chile já reporta
ganhos de US$ 37 milhões por ano
(2015) com a tecnologia da integração, não necessariamente de renováveis, via armazenamento de energia.
Outra aplicação possível mencionada pelo diretor da AES Tietê tem
o objetivo de adiar investimentos
em linhas de transmissão, aplicação
que ele considera bastante promissora em um país extenso como o
Brasil. D’Elia deu como exemplo
uma região que recebe energia de
Tucuruí, no Pará, e que precisa de

Garantir a robustez
dessas fontes alternativas
diante de distúrbios, de
maneira a não colocar
em risco a segurança
elétrica do sistema
André Pepitone – Aneel

um aumento de capacidade da linha.
Em vez de ser feita uma nova linha
de transmissão que terá por muito
tempo capacidade ociosa, coloca-se
um sistema de armazenamento que
acumula a energia recebida pela
linha antiga no horário de vale (à

Rio Grande do Norte lidera em número de
parques instalados
Capacidade instalada e número de parques por estado – 30/6/2016
Estado

Capacidade (MW)

Número de parques

Rio Grande do Norte

3.011,20

109

Bahia

1.897,80

73

Rio Grande do Sul

1.568,80

66

Ceará

1.561,40

59

Piauí

804,9

28

Pernambuco

593,4

27

Santa Catarina

238,5

14

Paraíba

69

13

Sergipe

34,5

1

Rio de Janeiro

28,1

1

2,5

1

Paraná
Fonte: ABEEólica.
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noite, por exemplo) para consumo
no horário de pico.
Todas as aplicações possíveis do
armazenamento de energia são aplicáveis ao Brasil e D’Elia questiona
as interpretações de que esta seja
uma tecnologia do futuro, sendo
cara para os dias atuais. Segundo
ele, a AES já vem fazendo contratos
de até 20 anos sem necessidade de
subsídios para viabilizá-los. O executivo disse que nos últimos 6 a 7
anos as baterias de armazenamento, feitas com tecnologia de lítio,
ficaram cerca de 80% mais baratas,
em grande parte beneficiadas com
os aperfeiçoamentos obtidos pela
indústria de eletrônicos, como os
telefones celulares.
D’Elia não vê problema para que
as baterias para armazenar energia
em grande escala venham a ser fabricadas no Brasil, lembrando que muitos dos seus fabricantes no exterior,
como a Panasonic e a LG, já estão
presentes no Brasil. “É uma questão de se criar o mercado e incentivar corretamente esses fabricantes”,
ponderou. De acordo com o executivo, estima-se que o Brasil tenha um
potencial de 600 MW em armazenamento nos próximos dez anos.
O presidente da italiana Enel para
o Brasil, Carlo Zorzoli, disse que, em
sua opinião, em um sistema interligado como o brasileiro, no qual a geração hidrelétrica e a térmica a gás têm
grande complementaridade com as
fontes renováveis e os melhores ventos para as eólicas sopram no período
seco para os reservatórios hídricos,
por exemplo, o uso das tecnologias
de armazenamento tende a ser mais
eficaz para atender a sistemas isolados que operam com térmica a óleo
diesel, de elevado custo variável.

CONJUNTURA ENERGIA

“No curto prazo, vemos mais possibilidade de baterias para sistemas
isolados do que para interligados”,
afirmou. Em sistemas interligados
como o SIN brasileiro, ele entende que
o uso do armazenamento será uma
questão de custo. O executivo italiano
também avalia que, antes do setor de
geração e distribuição de eletricidade,
o setor de transportes, com os veículos
elétricos, será o principal responsável
pela disseminação da tecnologia e armazenamento em grandes baterias.
“O setor de transportes é mais relevante, o que não significa que não seja
do nosso interesse [do setor elétrico]”,
disse, ressaltando que a Enel já pesquisa grandes baterias nos Estados Unidos e na Itália para integrar operações
de usinas eólicas e térmicas.

As renováveis e a conjuntura
À parte a intermitência das fontes renováveis, o que se pergunta neste momento é qual a trajetória que as fontes
eólica e solar terão nos próximos anos,
considerando que a queda da demanda provocada pela crise econômica
reduziu o apetite do mercado por novos projetos e que o câmbio encareceu
parte deles, especialmente no segmento solar onde o preço do megawatt/
hora (MW/h) passou de R$ 215,12
no leilão de outubro de 2014 para
R$ 301,79 no de agosto de 2015 e
para R$ 297,75 no de novembro do
mesmo ano. O destino da produção
das indústrias supridoras de equipamentos que se instalaram com estímulo do BNDES também preocupa.
Há pleito de investidores para
postergação de prazos legais no segmento solar, embora haja também
quem sustente que manterá o que foi
contratado. Zorzoli, da Enel, afirma

Bahia lidera em capacidade em construção ou contratada
Potência eólica em construção ou contratada e número de
parques por estado – 30/6/2016
Estado

Potência nominal (MW)

Número de parques

Bahia

3.647,80

159

Rio Grande do Norte

1.792,90

70

Ceará

1.096,20

47

Piauí

1.053,90

39

487,8

25

Pernambuco

272

10

Maranhão

210

7

90

3

Rio Grande do Sul

Paraíba
Fonte: ABEEólica.

que seu plano quinquenal não será
impactado. A empresa opera atualmente o maior parque solar em funcionamento no país, uma planta de
11 MW em Pernambuco, híbrida de
solar e eólica que foi contratada diretamente com o governo estadual,
fora da programação da Aneel, e
tem outros quatro parques solares
contratados, tendo iniciado no fim
do primeiro semestre deste ano os
parques de Nova Olinda, no Piauí
e de Ituverava, na Bahia que, com
capacidades de, respectivamente,
292 MW e 254 MW, são as maiores plantas solares em construção na
América Latina, segundo informação da empresa.
“É claro que com o país crescendo menos, vai precisar de menos
energia, mas a sobrecontratação não
é tão grande quanto parece”, afirma
Zorzoli, após admitir que na conjuntura atual seja de se esperar que os
próximos leilões de renováveis venham a ter menos investidores interessados. “Mas nosso plano de cinco
anos não será impactado”, ressalvou
o executivo italiano.

No segmento de eólica a presidente da ABEEólica não vê sinais de crise. “Até agora não se pode dizer que
parou [o programa e expansão]”,
afirma. Segundo Elbia, em 2020 a
fonte eólica já responderá por 12%
da matriz elétrica brasileira, mesmo
não estando prevista a realização de
leilões regulares este ano, sendo esperado apenas um leilão de reserva,
aguardado para os dois últimos meses
do ano, destinado à substituição de
energia ambientalmente mais suja.
“Em 2030 podemos chegar a entre 20% e 25% da matriz elétrica”,
afirma otimista a executiva, sustentando que não vê perspectiva de
retração significativa do BNDES na
disposição para financiar a expansão do setor, embora a nova direção
do banco, comandada pela economista Maria Silvia Bastos Marques,
venha reduzindo a oferta de recursos para novos projetos no setor
energético e em outras áreas, recomendando a busca por alternativas
de fontes no setor privado.
Elbia destaca que a própria presidente do BNDES já reafirmou que o
A g o s t o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 4 3
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Participação da eólica dispara no Nordeste e
já lidera as fontes de abastecimento
Produção e carga de energia no Nordeste no mesmo dia de julho de 2013 e de 2016
10.054
8.932

4.015

3.683
2.365

2.878

2.103 2.188

1.486
268

Hidrelétrica

Térmica

Eólica

IPDO 21/7/2013 (MW)

Intercâmbio
regional

Carga

IPDO 21/7/2016

Fonte: Informativo preliminar diário da operação (IPDO) do ONS – Elaboração Conjuntura Econômica.

setor de energias renováveis é prioritário na estratégia do banco estatal. A
presidente da ABEEólica disse que já
estudou a dinâmica dos financiamentos do BNDES, constatando que é comum o discurso de mudanças quando há troca de governos, mas que na
sequência as políticas tendem a ser
reafirmadas, até porque não existe
alternativa viável ao modelo de financiamentos pelo BNDES. “Outro modelo só seria possível se o Brasil fosse
uma economia dolarizada”, disse.
Outro aspecto favorável à expansão da energia eólica, segundo
a principal líder empresarial do segmento, foi a regulamentação que, a
partir do segundo semestre de 2013,
tornou obrigatório o casamento entre os parques geradores e as linhas
de transmissão.
Segundo o diretor Pepitone, da
Aneel, com o fim da possibilidade de
o investidor em geração receber pela
energia contratada que não estivesse
sendo gerada por falta de linhas de
transmissão, o problema foi substan4 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

cialmente reduzido, restando poucos
parques remanescentes dos contratos
anteriores à nova regulamentação à
espera de linhas. De acordo com a
presidente da ABEEólica, em 2012, de
2,5 mil MW de capacidade instalada
no setor, mil MW estavam esperando
por linhas de transmissão. Hoje, de
9,81 mil MW instalados, apenas 400
MW estão na mesma situação.
“A regulação está bem amparada
e o que a gente precisa é de crescimento econômico”, disse Elbia, afirmando que o potencial eólico atual
no Brasil é o dobro do hídrico. “Por
que não aproveitar?”, pergunta.
Com base nas projeções do Plano
Decenal 2015-2024 da EPE, Pepitone, da Aneel, afirma que em 2024
as fontes eólica, solar e da biomassa,
somadas às pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), alcançarão 32% da
matriz elétrica brasileira.
No segmento solar, o consultor
Rafael Kelman, da conceituada consultoria PSR, ressalta que a queda
da demanda por energia e a alta do

dólar trouxeram preocupação com
preços e continuidade na área de
geração centralizada. “Venceu-se leilões com preços interessantes, mas a
valorização do dólar deixou a situação ruim”, lamentou.
Para Kelman, é importante manter os leilões para sinalizar que a
prioridade não acabou e para manter
operando a cadeia produtiva que já
se formou, mas é razoável se esperar
uma pisada no freio na contratação
de energia de reserva, uma vez que
há excesso de oferta. “Acho que vai
ser uma solução de compromisso esperando a retomada do crescimento
para se contratar mais”, avaliou.

O BNDES e a indústria
Uma prova inquestionável da relevância que ganhou o segmento de
energia eólica no Brasil nos últimos
anos está nas estatísticas do BNDES.
Dos R$ 107,3 bilhões de financiamentos para 322 projetos do setor
elétrico que o banco aprovou de
2003 a 2015, R$ 24,8 bilhões foram para 76 projetos de energia eólica. O valor corresponde a 23,1%
do total aprovado e só fica atrás do
segmento de hidrelétricas que ficou
com R$ 66,3 bilhões, ou 61,8% dos
financiamentos totais.
O volume de empréstimos aprovado pelo banco de fomento para o
segmento eólico representou 60,5%
do valor total previsto para os investimentos no setor no período que foi
de R$ 41 bilhões. A chefe do Departamento de Energias Alternativas do
BNDES, Lígia Chagas, disse que não
haverá alteração de regras de financiamento para os leilões já realizados,
tanto de eólica como de solar, mas
admitiu que a participação do banco

CONJUNTURA ENERGIA

nos financiamentos, que chegava a
70%, tenderá a ser um pouco menor
nas operações futuras, resultado de
uma política de estímulo à busca por
novas fontes de financiamento.
Lígia informou que o BNDES
começou a financiar o segmento
de energia eólica no Brasil desde a
aprovação dos primeiros projetos em
2005, ainda no tempo do Programa
de Incentivo a Fontes Alternativas de
Energia Elétrica (Proinfa), sendo que
a aceleração dessas operações ocorreu mesmo a partir de 2009, com os
leilões regulares da Aneel.
Ela também ressaltou a política
de estímulo ao desenvolvimento da
cadeia produtiva do setor, entendendo que ela foi decisiva para que o
segmento de eólica não sofresse com
a desvalorização cambial como está
sofrendo o segmento de energia solar, cujo processo de formação dessa
cadeia produtiva é mais recente.
Lígia disse que após constatar, em
2011, que várias empresas credenciadas não estavam de fato cumprindo
as exigências da Finame, o braço
do banco para financiar máquinas e
equipamentos, foi desenvolvida uma
nova metodologia de credenciamen-

Não haverá alteração de
regras de financiamento
do BNDES para os
leilões já realizados,
tanto de eólica como
de energia solar
Lígia Chagas – BNDES

to, em parceria com a ABEEólica e os
bancos repassadores de recursos, que
buscava um adensamento da cadeia
produtiva ao longo de três anos.
O resultado, segundo ela, foi a
instalação de 47 fábricas de torres,
pás e até de inversores, o item mais
sofisticado do conjunto gerador de
energia eólica. Ao todo, existem
hoje operando no Brasil sete fabricantes de aerogeradores, sendo
uma delas a catarinense WEG, fabricante nacional de equipamentos

que vem se internacionalizando nas
últimas décadas.
Segundo João Paulo Gualberto
da Silva, diretor de Eólica da empresa, a WEG começou a atuar no
segmento em 2012 e mais fortemente em 2013, já tendo entregado desde então 80 equipamentos até 2015
e prevendo entregar cerca de uma
centena este ano. O aerogerador da
empresa catarinense foi desenvolvido com tecnologia da americana
Northern Power Systems adaptada
para as condições brasileiras.
Apesar de o mercado estar com
elevado grau de incerteza neste momento, o executivo disse que a experiência da empresa no setor tem
sido muito positiva e que este ano a
WEG espera reverter a curva de retorno dos investimentos que foi negativa nos primeiros anos, sendo a
expectativa para 2017 ainda melhor.
A incerteza fica por conta da retração econômica que se refletiu sobre
os leilões de energia eólica.
“Precisamos de pelo menos 2 gigawatts (GW) de contratações [de
energia] por ano. Em 2015 tivemos
apenas meio GW e este ano ainda
não houve contratação”, ressaltou,

Financiamento a eólicas só perde para hidrelétricas
Aprovações de financiamentos do BNDES para o setor elétrico por segmento (2003 a 2015)
Capacidade (em
MW)

Número de projetos

Financiamento do
BNDES (R$ bilhão)

34.728

52

66,3

107,9

Termelétricas

6.578

18

6,5

14,1

PCHs

2.451

128

8,1

12,5

Biomassa

2.055

48

1,6

2,2

Eólicas

9.506

76

24,8

41

55.318

322

107,3

177,7

Segmento
Usinas hidrelétricas

Total

Investimento total
(R$ bilhão)

Fonte: BNDES.
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Fator de capacidade* de eólicas no Brasil chega a passar de 50%
Evolução mensal do fator de capacidade da geração eólica no Brasil (maio/2015 a abril/2016)
52

Fator de capacidade (%)

47

49

40
35

40

36

39

36
32

32

23

Maio/15

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro Dezembro

Jan/16

Fevereiro

Março

Abril

Fonte: ABEEólica. *Geração efetiva/capacidade instalada.

dizendo que o mercado “está bastante ansioso” em saber como será o
leilão de reserva previsto para acontecer até dezembro. Mas o executivo
separa a ansiedade do momento da
confiança no futuro do segmento.
Ele destaca que no Nordeste brasileiro há parques eólicos alcançando até
58% de fator de capacidade, que é
a geração efetiva dividida pela capacidade instalada, enquanto na Alemanha, um dos líderes mundiais do
segmento, o fator não passa de 38.
Silva salienta que na disputa com
gigantes internacionais, como a dinamarquesa Vestas, que lídera o mercado global, e a GE, a WEG está conseguindo, na média, ficar com cerca
de 10% do mercado. “Estou satisfeito porque estamos ganhando espaço
com os pés no chão. Nosso objetivo
é vender com lucro”, afirmou. O executivo disse também que a WEG está
desenvolvendo o protótipo de um aerogerador 100% nacional que deverá
estar pronto para apresentar ao mercado no primeiro trimestre de 2018.
O incentivo ao desenvolvimento de
fabricantes nacionais fez surgir tam4 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

bém várias empresas voltadas para a
fabricação de torres eólicas em aço.
Em 2014 nasceu em Jacobina, no sertão baiano, a Torres Eólicas do Nordeste (TEN), uma parceria do grupo
Andrade Gutierrez (51%) com a GE
(49%). Segundo Anderson Pinho,
diretor administrativo da empresa, a
localização escolhida está relacionada com o fato de ser a Bahia o estado
brasileiro que deverá liderar o mercado de eólica nos próximos anos.
A empresa vem produzindo oito
torres por mês, o que representa o
processamento de 560 toneladas de
aço, operando com 210 empregados
em turno único. Até dezembro do
ano passado a empresa operou em
dois turnos, mas a crise acabou levando a uma redução das atividades
e corte de 35% do quadro de pessoal.
“Achamos que 2017 ainda será um
ano de pouca produção e estamos mirando 2018 e 2019”, analisou.
Outra empresa já consolidada no
segmento de torres eólicas é a Engebasa, localizada em Cubatão (SP),
próximo ao porto de Santos, tendo
essa localização como um trunfo para

uma possível entrada no mercado externo ainda não alcançada. A fábrica
de torres é um braço da empresa-mãe
do setor metalmecânico, fundada há
46 anos pelo português José Quina
Diogo, até hoje à frente do negócio.
A fábrica de torres foi criada em
2008, segundo Diogo, sem financiamento do BNDES e nem de outra fonte. Em 2011 as instalações
foram ampliadas para ganhar mais
40% de capacidade de produção.
De acordo com o empresário, a Engebasa já produziu mais de 1,1 mil
torres que estão operando em mais
de 30 parques eólicos no Nordeste e
no Sul do país.
Quando questionado sobre a situação atual, Diogo não foge à regra
geral, queixando-se da retração do
presente, mas projetando um cenário positivo para o futuro, centrado
nas qualidades do segmento: “Nosso
principal problema hoje é a demanda. A energia eólica tem preços bastante competitivos, e rápida implantação de usinas, o que permite um
prazo curto para o atendimento da
demanda de energia”.
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Lugar ao sol
Produção de energia fotovoltaica começa a
despontar na matriz elétrica brasileira

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
A disparada da tarifa de energia elétrica residencial registrada em 2015
– média de 51% calculada pelo
IBGE, chegando a 70,9% na cidade
de São Paulo – e a implantação de
regras mais atrativas para a geração
solar distribuída de pequeno porte
(até 5 MW) ajudaram os painéis fotovoltaicos a despontar nos telhados
brasileiros. De janeiro a junho deste
ano, a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) registrou 2,25 mil
novas conexões à rede de distribuição, quase duplicando o número
acumulado de 2012 a 2015, agora
em 3.981, com potência total instalada de 28,2 MW. São Paulo, Rio
Grande do Sul e Rio de Janeiro se
destacam entre os estados que mais
ampliaram a geração solar este ano,
mas ainda ficam longe do líder, Minas Gerais, com praticamente o dobro de conexões (974). “Minas já
liderava em aquecimento solar, fazia
parte do ordenamento urbano e saiu
na frente em políticas de incentivo,
o que simplificou o caminho”, diz
Paulo César Fernandes da Cunha,
consultor da FGV Energia.
Até o momento, esse avanço se
deu em maior parte com a importa4 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

ção de equipamentos, mas a diretriz
governamental vigente é adensar
a cadeia produtiva local, atraindo
investimento para a fabricação de
itens como módulos fotovoltaicos,
inversores e rastreadores. Para que
isso aconteça, entretanto, será preciso alcançar escala, com a ajuda da
geração centralizada. Até agora, no
Brasil foram contratados cerca de 3
GW em quatro leilões (um estadual
em 2013, em Pernambuco, e três federais, em 2014 e 2015), a maioria
com data para operar a partir de
2017, somando compromissos de
investimento de cerca de R$ 13 bilhões. Para este ano, um dos leilões
previstos foi cancelado, restando
mais um, marcado para outubro.
“O maior problema é que ainda
não temos estimativa do volume
de contratação que será colocado,
e se a sinalização do governo será
de continuidade da incorporação
dessa fonte na matriz”, diz Rodrigo
Sauaia, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar).
Segundo a Absolar, para garantir uma produção local competitiva em escala internacional, seria
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preciso uma contratação anual de
cerca de 2 GW em geração fotovoltaica. O cálculo parte das atuais regras de financiamento do BNDES,
que envolvem a inserção gradual
de conteúdo local aos projetos até
chegar, em 2020, à fabricação doméstica das células fotovoltaicas,
item mais caro e de maior valor
agregado da cadeia. “É uma expectativa ambiciosa. Para uma produção competitiva, uma empresa
teria que garantir demanda de cerca de 500 MW. Levando em conta
um mercado sem monopólio e que
nem todo projeto envolve apoio do
BNDES, calculamos que seria preciso contar com ao menos 2 GW
novos ao ano”, reforça Sauaia.
Em julho, a presidente do BNDES
Maria Silvia Bastos afirmou que
o banco irá rever as condições de
financiamento de projetos de infraestrutura do setor elétrico – sem
tratar especificamente das fontes
renováveis complementares –, o
que poderá alterar esse quadro.

São Paulo, Rio Grande
do Sul e Rio de Janeiro
foram os estados que
mais ampliaram a geração
solar este ano, mas ainda
ficam longe do líder,
Minas Gerais

fotovoltaicas ainda representará
uma redução de 43% no preço da
energia de novas usinas até 2040.
Graças à “commoditização” dos
painéis solares, essa tendência não
se restringe somente aos países detentores da tecnologia. Em 2015,
por exemplo, México e Peru che-

garam a uma geração de US$ 48
MWh, entre os valores mais baixos
registrados no período. Mantendose esse contexto favorável, segundo
a Bloomberg, a energia fotovoltaica
deverá representar 43% da energia
adicional gerada entre 2016-2040
no mundo, representando US$ 3 trilhões em investimentos, passando a
suprir 15% da energia mundial.
No caso do Brasil – em que a geração solar representa apenas 0,02%
da matriz –, esse movimento de queda dos preços foi eclipsado pelo repique cambial, que chegou quando os
investidores em geração centralizada
começavam a tirar seus projetos do
papel. “Isso gerou um movimento entre as empresas que participaram do
primeiro leilão federal, em 2014, que
passaram a solicitar prorrogação da
data dos contratos. Como esses são
corrigidos pela inflação, com uma
prorrogação as empresas poderiam
receber mais, equilibrando sua equação financeira”, diz Nelson Falcão,

Geração distribuída no Brasil – em %
Dados de junho de 2016

Questão de custo
A importância do foco em competitividade é ressaltada pela conjuntura internacional, onde a expansão
da geração fotovoltaica se dá com
base em uma forte redução de custos. “Nos últimos dez anos, houve
queda de mais de 70% no preço
dessa tecnologia, e essa tendência
não se desacelerou. A estimativa é
de que até 2030 essa geração fique
5% mais competitiva a cada ano”,
diz Sauaia. No relatório Bloomberg
Outlook 2016, a Bloomberg New
Energy Finance estima que o barateamento de equipamentos, desenvolvimento e operação de usinas
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Fonte: Aneel.
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responsável pelo desenvolvimento
de negócios de energia na América
Latina da Flextronics. Em junho, a
Flextronics foi oficializada como parceira no Brasil da chinesa Canadian
Solar, que investirá R$ 80 milhões na
fábrica da Flextronics de Sorocaba
(SP) para a produção de painéis solares, com capacidade de 350 MWp
ao ano. A Canadian tem unidades de
produção no Canadá, China e Vietnã, responsáveis pela fabricação de
12 GW de painéis solares nos últimos
14 anos. No Brasil, o objetivo é atender à demanda da própria Canadian,
conquistada no leilão de 2014 com a
concessão de lotes de energia de reserva de cerca de 400 MW, cujos projetos de geração serão implantados
em Minas Gerais.
Falcão avalia que a resposta inicial dos grandes fabricantes frente
aos primeiros leilões brasileiros foi
fraca, devido a uma “conjuntura
adversa da qual faz parte a alta do
dólar”. “Por isso nos preocupa que
a mensagem passada pelo governo
e pela EPE seja consistente e atrativa, dê continuidade ao programa

Apine defende que
incentivo para a
importação de painéis
viabilizará redução
dos custos de energia
solar, tornando-a
mais competitiva

que vinha acontecendo até agora,
para que mais empresas participem
do mercado”, diz. Hoje, ressalta, há
uma oferta doméstica limitada de
painéis para suprir as plantas já confirmadas. “O único recurso possível
no curto prazo é recorrer a produtos
importados e financiamentos externos com risco cambial. E, nessa situação, os produtos fabricados na Ásia
se tornam mais atrativos do ponto

Potência total instalada no Brasil (kW)
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Fonte: Aneel. Dados de junho.
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de vista de custo”, diz. Para Cunha,
da FGV Energia, tal situação ressalta
a necessidade de se avaliar com critério se a alternativa brasileira de “tropicalização” dos equipamentos da
forma como se apresenta será a melhor saída para o desenvolvimento
da fonte voltaica no país – lembrando que somente os painéis fotovoltaicos e inversores representam cerca
de 50% do custo de uma usina. “Se
o barateamento dessa implantação
está relacionado à tecnologia e escala, é preciso calcular o que é mais
vantajoso: apartar risco cambial ou
perder escala”, diz.
Na Associação Brasileira dos
Produtores Independentes de Energia (Apine), a principal reivindicação para o segmento de energia
solar é a redução de impostos. Levantamento da Apine destaca que o
imposto de importação representa
12% do custo de módulos e 14%
do de inversores. E o IPI, 15% do
custo dos inversores importados.
Na agenda legislativa para este
ano, a Apine defende que o incentivo para a importação viabilizará
redução significativa dos custos
de energia solar, tornando-a mais
competitiva, o que aceleraria sua
expansão e, dessa forma, atrairia
mais investimentos para o país.
Entre as preocupações dos atores
do setor está também a de se garantir
um ambiente positivo para a manutenção do círculo virtuoso observado
na geração distribuída. “Diferentemente da centralizada, em que a solar é mais uma alternativa somada à
matriz, na geração distribuída ela se
destaca por uma vocação não verificada em fontes como a eólica, por
exemplo”, ressalta Cunha. Vocação
que já é reconhecida e bem explora-
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No Brasil, um dos grandes impulsos
para os investidores em microgeração foi uma revisão da resolução
normativa que criou o sistema de
compensação de energia elétrica,
em 2012, ampliando as formas de
participação dos consumidores que
também geram e compartilham seu
excedente com a rede distribuidora. Em evento promovido pela FGV
Energia, Tiago Correia, diretor da
Aneel, destacou que as modificações
que entraram em vigor em março
deste ano possibilitaram, por exemplo, a uma empresa com filiais espalhadas pela região atendida por
uma mesma distribuidora investir
em energia solar em um dos pontos
e gerar crédito para as outras filiais,
por exemplo. Nessa revisão também
se criou a possibilidade da formação
de consórcios ou cooperativas, em
que cada participante recebe uma
cota da energia gerada em um sistema compartilhado para abater de
seu consumo. Outras mudanças contidas nessa revisão foram a redução
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Líderes na energia solar

China

da em outros países. A projeção da
Bloomberg New Energy Finance é de
que mais de um terço da energia nova
que será produzida até 2040 de forma distribuída, terá como destaque a
solar em projetos na Europa, Austrália e Estados Unidos. “Na Califórnia,
estudos apontam que os investimentos em eficiência energética e geração distribuída já representam uma
economia de US$ 190 milhões para
o sistema, bem como o cancelamento de novos projetos de transmissão,
com ajuda dos investimentos privados feitos pela população em geração
solar”, diz Sauaia, da Absolar.

Fonte: REN21.

do prazo dado às distribuidoras para
conectar novas gerações ao sistema
(de 82 para 34 dias), e aumento do
prazo para uso dos créditos de energia transferida para a rede agora em
60 meses. Tal transformação tem
estimulado novos modelos de negócios, explorados inclusive pelas
distribuidoras de energia elétrica,
como CPFL e Ampla, que possuem
segmentos para consultoria em projetos, criando novas formas de receita que deverão equilibrar as perdas
de cobrança pelo uso do fio.
“O espaço regulatório agora
está bem posicionado: precisamos
preservá-lo e somar a isso iniciativas de facilitação de financiamento e apoio governamental”, avalia
Sauaia. Na Absolar, a recomendação para o segmento de geração
distribuída é incentivar a adesão
de todos os estados ao convênio
ICMS, que concede isenção do imposto nas operações com equipa-

mentos de energia solar e eólica,
bem como apoiar projetos como o
PLS 371/2015, que permite o uso
do FGTS na aquisição e instalação
de equipamentos destinados à geração própria de energia elétrica
residencial. No âmbito do financiamento, Sauaia destaca a linha
de crédito lançada em maio pelo
Banco do Nordeste (FNE Sol), para
pequenas empresas interessadas em
investir em geração distribuída,
com pagamento em 12 anos, um
ano de carência, financiamento de
até 100% do investimento e taxa
de juros entre 6,5% e 11% ao ano.
“Precisamos de vontade política,
com o governo dando o exemplo
– o que também poderia acontecer, por exemplo, nos chamados
empreendimentos habitacionais de
interesse social. Além de incentivar
a cadeia de fornecimento, ajudaria
a desafogar a renda dessa camada
da população”, defende. 
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O rompimento da barragem de
Fundão: um “desastre tecnológico”
Paulo Augusto Franco de Alcântara
Pesquisador do Centro de Pesquisa em Direito e
Economia da FGV Direito Rio

A ocorrência de grandes desastres,
por sugerir limites e vulnerabilidades
presentes em práticas e padrões que
estruturam os sistemas sociais, coloca
racionalidades à prova. O rompimento da barragem de Fundão, empreendimento de propriedade da Samarco,
pouco mais de oito meses após a sua
ocorrência, ainda possui efeitos imprecisos nas populações atingidas, nos
conjuntos de práticas econômicas ligadas direta ou indiretamente ao fato, e
no meio ambiente. As extensões e durações do desastre ganham novas caracterizações e proporções a cada dia.
Nos últimos anos, vêm sendo reiterados os debates que destacam a
importância de se estudar e promover medidas de prevenção e redução
de riscos causadores de desastres.
Em uma conferência realizada pela
ONU, em março de 2015, no Japão,
formulou-se sob o “Marco de Sendai” um documento contendo diretivas visando posicionar as práticas de
governança para a gestão e prevenção
de riscos presentes em grandes empreendimentos econômicos. Entre outras
perspectivas centrais, o documento
destacou a necessidade de construção de “resiliências sociais” a partir
de medidas econômicas, jurídicas, de
saúde, cultura, educação e ambientais, de modo a se pensar possíveis
5 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

Romulo Silveira da Rocha Sampaio
Professor e pesquisador do Centro de Direito e
Meio Ambiente da FGV Direito Rio

integrações regulatórias entre instituições. Nesse contexto de propostas e
princípios norteadores, talvez o escopo mais inovador tenha sido a inclusão das ameaças criadas pelo homem
como fator central na construção de
causalidades ligadas às ameaças e vulnerabilidades que surgem em contextos de grandes empreendimentos.
A combinação das propostas presentes no documento alteraria um
paradigma de ações, ao criar um possível denominador comum às disputas conceituais postas no âmbito de
grandes desastres. A partir disso, passar-se-ia a pensá-los como “desastres
tecnológicos”, justamente por pressupor a agência humana na criação
e na manipulação de técnicas e tecnologias da produção ligadas, direta ou
indiretamente, ao fato. Tal perspectiva vem se tornando cada vez mais
presente nas compreensões em torno
do já qualificado maior desastre socioambiental ocorrido no Brasil.
Ao ampliar-se a compreensão sobre os riscos presentes de maneira potencial em desastres na mineração, o
rompimento da barragem de Fundão
passa a ser compreendido como um
fator estrutural à própria atividade
mineradora (barragens podem estar
seguras, mas não são, em si, seguras),
deixando efetivamente para trás a co-

notação de “acidente” ou mesmo a de
“desastre ambiental”. Essa premissa
impõe necessária reflexão sobre a possibilidade de o evento danoso ter sido
causado por uma rede de racionalidades e normalidades econômicas, as
quais, no tempo, e pela própria estrutura de negócios de empreendimentos
dessa natureza, possa ter ocultado
práticas e saberes necessários à governança da prevenção espacial e temporal de riscos operacionais.
No caso específico, o conceito-tendência ganha força analítica no momento em que os principais relatórios
oficiais conclusivos (Polícia Civil de
Minas Gerais e Ministério Público
Estadual) sugerem falhas no monitoramento contínuo do nível de água
junto aos rejeitos arenosos depositados na barragem, assim como possível deficiência operacional constatada nas atividades de monitoramento
da barragem devido à insuficiência de
tecnologias instaladas. Duas dessas
constatações foram relacionados à
ausência de um sistema de alerta por
sirenes e à deficiência das técnicas de
monitoramento cotidiano da resistência da barragem via piezômetro.
De acordo com dados presentes
em laudo pericial, o inquérito da Polícia Civil do estado de Minas Gerais
concluiu que a causa do rompimento
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da barragem se deve a uma extraordinária taxa de alteamento anual da
barragem, visando ao aumento da
sua capacidade de armazenamento.
Tal operação teria levado à liquefação de seu material sólido, reduzindo a resistência da barragem.
No entanto, o campo de prevenção
de desastres, como parte de um plano
empresarial, é, entre outros, constituí
do por redes e processos econômicos
cujos determinantes podem ser vinculados desde a escolhas orçamentárias
internas até a contextos de crises que
afetam as commodities. A seguir veremos um, entre muitos outros possíveis
planos de análise do caso.

Economia e prevenção
Desde 2011, diante de um cenário
externo mais complexo e competitivo
para o setor de mineração – combinação da desaceleração do crescimento
em economias em desenvolvimento
com a queda dos preços do minério de
ferro –, as prioridades das operações
em complexos mineradores brasileiros passaram a ser mais fortemente

baseadas na alta produtividade. Com
o máximo uso de ativos disponíveis,
as empresas tendem, naturalmente,
a concentrar seus esforços na diminuição dos custos de produção para
assegurar competitividade num mercado externo cada vez mais exigente
(qualidade e preço).1
Na Samarco, este empenho foi
materializado, a partir de 2011, pelo
“Projeto Quarta Pelotização” (P4P) o
qual, entre outras medidas, promoveu
o aumento da capacidade de produção de modo a reduzir os custos e a
mitigar eventuais “perdas no aspecto
de precificação” do minério de ferro.
Tal tendência se concretizou ainda
mais, em 2014, no “Projeto de Máxima Capacidade” (PMC).
Ao considerar que um programa
de aumento de investimentos em produtividade pode potenciar os riscos na
gestão operacional se não houver a
respectiva relação de correspondência,
destacamos, a título referencial, a relação entre o PIB da indústria extrativa
mineral com a evolução nos números
de acidentes de trabalho no Brasil,
ambos setorizados na mineração.

Uma relação incômoda
1400

4,5

1300
4

1200
1100

3,5

1000
3

900
800

Através dos dados relacionados a
partir de bases disponibilizadas pelo
Ministério da Previdência Social e
pelo Ipea, percebemos uma certa relação entre a produtividade mineral e
os números de acidentes de trabalho
entre 2011 e 2013, período caracterizado pela intensificação de investimentos na produção setorial. Os
dados indicam que pode haver uma
relação causal – direta ou indireta –
entre o incremento emergencial da
produtividade devido ao comportamento decrescente dos preços da
commodity e a redução de recursos
para a gestão do risco operacional.2
A relação do conjunto de indícios
presentes nesses dados reforçaria
a noção de “desastre tecnológico”
ao apontar a centralidade das decisões humanas na causa direta e indireta de desastres como o ocorrido
em Mariana. Tais comportamentos
comporiam um sistema de práticas
balizadas pelo alinhamento entre a
redução dos custos de produção com
as medidas de manutenção das taxas
de lucro. Esses aspectos, ainda relacionados a um contexto de discursos
econômicos em torno de crises sistêmicas, poderia implicar na tendência
de formação de barragens cada vez
maiores, seguidas pela gestão insuficiente de técnicas e tecnologias na
mensuração e manejo de seus riscos.
O incremento do risco nesse contexto é potencializado no Brasil pela
notória falta de estrutura dos órgãos
de controle no país.
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Segundo dados da Samarco, entre 2012 e 2014
houve uma elevação de 0,65 para 1,27 na taxa
total de acidentes registrados.
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Marcha a ré
na globalização?
Cristina Alves, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro
O mundo caminha hoje em direção a
um maior protecionismo e ao fechamento de fronteiras? Esses fenômenos
são um risco à globalização posta em
prática desde os anos 1980-90? Para
alguns economistas, esse risco é real
e já vem sendo sentido desde a crise
financeira global de 2008. Agora, estaria se intensificando.
A decisão da maioria (51,9%) dos
britânicos de deixar a União Europeia, os discursos do candidato republicano Donald Trump às eleições
americanas e a resistência aos fluxos
migratórios, sobretudo na Europa,
seriam um sinal de que os ventos
sopram a favor de um fechamento
maior dos países e de seus mercados?
De imediato, a consequência desses
acontecimentos seria uma redução do
crescimento econômico global. No
último relatório do Fundo Monetário
Internacional (FMI) sobre perspectivas para a economia global, divulgado em julho, pelo World Economic
Outlook, a projeção de crescimento
mundial para 2016 foi reduzida de
3,2% para 3,1%. A comparação é
feita em relação à última edição do
estudo, divulgada em abril.
Para 2017, a previsão é de 3,4%,
ante 3,5% da versão anterior. De
acordo com o relatório, a saída do
Reino Unido da União Europeia
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ros globais e levou a
uma materialização
de risco importante para a economia mundial”.
“Até 22 de junho (antes do referendo
no Reino Unido), estávamos preparados para aumentar ligeiramente as
projeções de crescimento mundial”,
admitiu o economista-chefe do FMI,
Maurice Obstfeld, durante a divulgação dos resultados.
“Desde o começo dos anos 80,
a globalização aparecia claramente
nos dados. Bastava comparar o ritmo médio de crescimento do comércio internacional e o da economia
mundial. Dos anos 80 até a crise,
em termos reais, o crescimento do
comércio era o dobro do crescimento da economia mundial”, afirma
José Júlio Senna, do Instituto Brasileiro de Economia (FGV/IBRE).
Segundo ele, de 2010/2011 até
agora, a expansão do comércio internacional praticamente ficou no mesmo nível do crescimento da economia mundial, num claro sinal de que
a propensão à abertura econômica e
à globalização vem diminuindo. De
acordo com Senna, a crise de 2008
e seus desdobramentos levaram a
uma queda da demanda interna dos
países e isso teve reflexos também
no comércio global. Ele explica: “Se
os países passam a absorver menos

o que produzem internamente,
passam também a reduzir a demanda em relação ao que compram
de outros países”. Para o economista, era natural que esse processo de
globalização, em algum momento,
chegasse perto do fim. “No entanto,
quando um país de economia forte
como o Reino Unido decide sair do
mercado comum europeu é claro
que o comércio vai sentir um baque
adicional. Resta acompanhar como
será feito esse desligamento. Teremos
pela frente pelo menos dois anos de
intensas negociações.”
A economia do Reino Unido deve
ser uma das mais afetadas pelo Brexit. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Reino
Unido deve ter um recuo de 0,2 ponto percentual no crescimento previsto para este ano, ficando em 1,7%.
Para os Estados Unidos, a projeção
também é de manutenção em 2,2%.
Alemanha e França tiveram projeção
de crescimento maior em relação ao
relatório de abril. No caso da Alemanha, a revisão foi de 1,5% para
1,6% e, na França, de 1,1% para
1,5%. Já a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevê recuo de 3%
do PIB do Reino Unido até 2020 por
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causa do Brexit. A economia britânica perderia algo como 2,2 bilhões de
libras esterlinas (R$ 9,86 bilhões) no
período comparando com o quadro
de manutenção no bloco europeu.
“Como dizia Thomas Friedman,
com O mundo é plano, a partir da
queda do Muro de Berlim (1989), vivemos uma fase da globalização mais
profunda. Podemos destacar quatro
fatores importantes desse período:
o fechamento da Rodada Uruguai
do Gatt (Acordo Geral de Tarifas e
Comércio), com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC),
em 1995; a economia de mercado e
a democracia representativa como
referências; e a inovação como um
sinal de reinvenção das empresas e o
fortalecimento das cadeias globais de
valor”, afirma Marcos Troyjo, economista e cientista político, integrante do Conselho Consultivo do Fórum
Econômico Mundial e diretor do
BRICLab da Universidade de Columbia. Ele acaba de lançar o livro Desglobalização (AGBooks). Ele também

De 1996 até agora, a
parcela das exportações
do Reino Unido para
a UE caiu de 56,4%
para 43,7% em 2015,
enquanto as importações
permaneceram estáveis

acredita que houve um recuo da globalização depois da crise de 2008.
Como diplomata, Troyjo recordase do tempo em que as negociações
eram feitas com base nos chamados
building blocks, ou seja, quando os
blocos supranacionais, como União
Europeia ou Mercosul, se sobrepunham aos Estados-nação. Dessa for-

ma, os países obtinham acesso a mercados de países vizinhos e também
promoviam a livre circulação de bens,
serviços e pessoas. “De 2008 para cá,
essa tendência inverteu-se com a crise
americana e, mais tarde, com a crise
da dívida soberana da Europa, em
2011. É o que se chamou de enterro
do ‘Homem de Davos’, que pregava
a liberalização e a privatização. Mais
tarde, tivemos a crise orçamentária
americana com o famoso shutdown e
assistimos a um sistema esclerosado de
comissões e subcomissões negociando
em Bruxelas (sede da União Europeia).
Nesse mesmo processo, o mundo foi
criando certa ojeriza aos critérios de
democracia representativa da China.
O mundo flertava com a China, mas
sabia que a sua oxigenação democrática era rarefeita”, afirma.

Mais acordos
Hoje, completa, o cenário é bem
diferente. “A saída do Reino Unido
da União Europeia pode significar

Crescimento em volume de comércio global (exportações e importações) x
crescimento real do PIB no mundo
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menos globalização ou mais globalização. Tudo vai depender da forma como esse divórcio for feito. O
Reino Unido, por exemplo, pode
negociar diretamente com a China,
ou com o Mercosul. Existe ainda a
possibilidade de fazer um acordo
com o grupo de países da Parceria
Transpacífico (TPP). Atualmente,
você pode ter um comércio internacional menos baseado na vizinhança
e mais por familiaridade com outros
países que, mesmo distantes geograficamente, possam estar alinhados
em termos de pensamento econômico e de regras”, afirma Troyjo.
A Parceria Transpacífico reúne 12
países de portes econômicos muito
distintos, do Peru e Vietnã a Austrália e Estados Unidos.
“Hoje há duas macrotendências
na globalização. A primeira é a ascensão da Chindia (China e Índia).
A segunda é a forma como os Estados Unidos vão lidar com a Parceria
Transpacífico. Acho que, provavelmente, se Hillary (Clinton) ganhar,

Em 2015, cerca de 54
milhões de pessoas
buscaram um novo lugar
para viver, deixando para
trás guerras, perseguições
políticas e condições
degradantes de vida

deve ficar com o freio de mão puxado
em relação a esse assunto. E (Donald)
Trump, se eleito, tem menos chances
ainda de levar a parceria adiante”,
afirma Marcos Troyjo. Sobre a China, ele lembra que o país tornou-se
um hub industrial do Sudeste Asiático, abrindo fábricas em outros países
para terceirizar sua produção. Está

nesse processo até com a Índia, país
de grande extensão territorial e com
uma elite dirigente importante.
A prova dessa mudança no eixo
das relações entre os dois países
asiáticos é que, em 2015, pela primeira vez, a Índia teve crescimento maior do que o da China, o que
pode se repetir este ano. As projeções do FMI apontam para uma expansão do PIB chinês de 6,6% este
ano e de 7,4% para a Índia.
“A China vive um ciclo de expansão do seu investimento estrangeiro
direto, de participação em projetos
de infraestrutura pelo mundo e de
concessão de financiamentos. Hoje,
os salários como proporção do PIB
na China não param de subir. Enquanto isso, nos EUA, não param de
cair”, afirma.

As eleições norte-americanas
A diretora-chefe do FMI, Christine
Lagarde, também se manifestou no
sentido de que a União Europeia

Elasticidade do comércio mundial de mercadorias na comparação com
o crescimento do PIB mundial
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precisa reagir após a saída do Reino
Unido do bloco. “Talvez existam
coisas que possam ser contempladas
agora, uma vez que os britânicos
não estarão mais sentados à mesa”,
disse ela, sobre o Brexit. Lagarde, no
entanto, parece preocupada com as
consequências que as eleições americanas trarão para os rumos da economia mundial. Em referência a teses mais protecionistas do candidato
republicano à Casa Branca, Donald
Trump. Sobre esse tema, nas últimas
semanas, numa entrevista ao Financial Times, a chefe do FMI chegou a
dizer que espera que “este não seja
um momento pré-1914 e que a história tenha nos ensinado os benefícios
que a globalização proporciona”.
Para a professora Lia Valls Pereira,
pesquisadora da FGV/IBRE e especialista em Relações Internacionais, o
fato de o Reino Unido deixar a União
Europeia não é uma ameaça à globalização. Evidencia, apenas, no seu entender, a tensão que sempre existiu no
processo de integração no bloco.

“Quando há uma integração
profunda entre os países e eles colocam suas políticas sob a égide de
órgãos supranacionais, claramente
existe uma perda de autonomia e
esta foi a razão para agora desejarem a saída”, diz.
Desde os primeiros passos para a
criação da União Europeia, no Tratado de Roma, em 1957, o Reino
Unido (Inglaterra, Escócia, País de
Gales e Irlanda do Norte) já não foi
incluído. A sua adesão só aconteceu
em 1973. Mesmo assim, o Reino
Unido não viria a aderir ao euro,
a moeda comum criada em 1999.
“Não entendo essa decisão dos britânicos como um problema da globalização. São decisões políticas de
participação ou não nesse processo
de integração. Acho que o problema,
hoje, é menor para a União Europeia”, afirma Lia Valls.
Em sua opinião, a decisão do
Reino Unido de sair do bloco está
relacionada, principalmente, ao
fato de os britânicos não estarem

confortáveis em relação aos mecanismos de compensação (para
o desemprego, por exemplo) que
a União estabelece. “O fato de o
Reino Unido querer sair demonstra
uma fragilidade dentro do projeto
de integração”, diz ela, lembrando,
no entanto, que a população está
dividida, pois o resultado do referendo foi muito apertado.
“Os britânicos sempre foram
muito orgulhosos deles próprios,
mas, como a diferença no placar do
referendo foi pequena, mostra uma
divisão interna. Para a maioria, provavelmente, o que pesou mais foi o
entendimento de que as políticas de
imigração hoje no continente pesam
mais sobre os sistemas de saúde e
educação deles”, diz Lia Valls, que
completa: “O Reino Unido pode fechar novos acordos comerciais, com
mais ou menos agilidade, mas eles
terão que refazer também uma quantidade monstruosa de acordos em vigor. Vão ter que mexer na legislação
bancária, de investimentos...”
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Atualmente, a União Europeia
responde por 32,7% das exportações mundiais. O Reino Unido tem
2,8%. O que se observa é que, de
1996 até agora, a parcela das exportações do Reino Unido para
a União Europeia caiu de 56,4%
para 43,7% em 2015. Em compensação, as importações do Reino Unido para o bloco continuam
praticamente no mesmo patamar,
de 53,7%, em 1996, para 54,5%
no ano passado. Com relação aos
outros países de economia forte do
bloco, o que se viu é que a participação das exportações e de importações recuou. Por exemplo, as exportações da Alemanha para a UE
passaram de 64,2% para 51,2%
e as importações, de 62,6% para
56,9%. No caso da França, as exportações para o bloco recuaram de
66,1% para 51,2%, mas as importações cederam bastante também,
de 65,2% para 49,9%. No caso
da Itália, as vendas diminuíram de
60,9% para 54,7%, mas as impor-

tações também foram reduzidas de
64,6% para 57,8% do total.
Sobre a possibilidade de o efeito
Brexit desencadear um movimento
de saída de outros países do bloco,
Lia sentencia: “É muito cedo para
dizer”. Ela cita o exemplo da Noruega, que não integra a União Europeia, mas participa do mercado
interno comum europeu, com livre
circulação de pessoas, mercadorias e
investimentos, além de participar de
processos de cooperação nas áreas
de educação e pesquisa.

De olho na imigração
Para o diretor-executivo pelo Brasil
do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, Otaviano Canuto, é cedo para se avaliar
os efeitos do Brexit para o cenário
mundial. Segundo ele, será fundamental saber como serão negociadas as regras para fluxo migratório e as barreiras tarifárias e não
tarifárias entre o Reino Unido e o

restante da União Europeia. Em
sua opinião, essas questões serão
decisivas para desenhar o futuro,
já que, em muitos países, há um
sentimento crescente de rejeição
à livre circulação de pessoas. Em
2015, segundo cálculos das Nações
Unidas, cerca de 54 milhões de pessoas buscaram um novo lugar para
viver, deixando para trás guerras,
perseguições políticas e condições
degradantes de vida. Com essa movimentação dos refugiados, muitos
vindos da Síria, o mundo registrou
o maior fluxo de pessoas desde a
Segunda Guerra Mundial.
“No fundo, o que deu a vitória ao
Brexit não foi a questão comercial. A
região da Cornualha, por exemplo,
votou a favor da saída, embora seja
favorecida pelo comércio no bloco.
Muitos decidiram pela questão da
entrada de imigrantes. A principal
questão é saber como vai ficar a relação entre o status comercial que o
Reino Unido conseguir manter com
o bloco e a sua relação com a aceita-
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ção de um determinado fluxo migratório”, diz Canuto.
Apesar disso, de imediato, o
economista entende que o efeito
do Brexit é negativo. “Tudo vai
depender de como o Reino Unido
e seus parceiros vão negociar a extensão das condicionantes de liberdade comercial com o bloco para
o futuro, mas o efeito imediato é
negativo porque os agentes econômicos vão retardar a construção de
fábricas e o aprofundamento das
cadeias produtivas. Vai inibir investimento”, resume. Até a forma
como os países que integram o Reino Unido passarão a se relacionar
entre si e com a União Europeia
será decisiva. Até agora, Escócia e
Irlanda do Norte se manifestaram
contra o resultado do referendo.

“Pode haver diferenças de negociações, dependendo de cada país”,
diz o economista.
Otaviano Canuto discorda que o
Brexit possa comprometer de forma
significativa os rumos da globalização. E explica: “Os alarmes de algum
retrocesso em termos protecionistas
se revelaram falsos até agora. Pode
ter havido em alguns países, mas não
é geral. A questão é que o fluxo de
desenvolvimento econômico produzido pela globalização tem se mostrado desigual entre as economias”. Ele
admite que, depois da crise global de
2008, alguns países, de fato, adotaram algumas medidas de restrição ao
livre-comércio de bens e serviços para
preservar suas economias.
O diretor do FMI e Banco Mundial diz que será importante, por

Imigração e choque de gerações, pano de
fundo do Brexit
A questão do fluxo migratório e o choque cultural e de gerações são pontos
importantes quando se fala do Brexit. Enquanto os jovens votaram favoravelmente pela permanência na União Europeia, os britânicos mais velhos foram
a favor da saída. “Hoje, alguém com 26 anos, por exemplo, já conhece mais de
uma dúzia de países e entende o mundo de outra forma. Um britânico de 60
anos pode nunca ter saído da Inglaterra e não quer a ameaça do estrangeiro
em seu país”, lembra Marcos Troyjo.
Outro fator que não se pode desprezar é a escalada de violência de ataques
terroristas no mundo hoje. Para uma parte da população na Europa, a entrada
maciça de imigrantes aumenta os riscos de atentados no futuro, por falta
de controles mais rígidos nas fronteiras. No entanto, quando o país se fecha
também limita as possibilidades profissionais de muitos jovens que podem
desejar fazer carreira no exterior. Mas isso não é privilégio dos britânicos. Em
2015, o lançamento do livro Submissão, do escritor Michel Houellebecq, já
causou polêmica ao imaginar uma França que, em 2022, assistiria à ascensão de um partido islâmico ao poder. Mohammed Ben Abbes, candidato da
Fraternidade Muçulmana, venceria um apertado segundo turno nas eleições
presidenciais francesas.

exemplo, acompanhar o que acontecerá com a Parceria Transpacífico.
Como países de perfis tão diferentes
vão se harmonizar nesse bloco? Possivelmente, entende, parte dos países
mais ricos deverá dar o tom das legislações trabalhistas, ambientais,
de abertura comercial e de fluxo de
bens e serviços.

O caso Grécia
A União Europeia esteve ameaçada
de sofrer uma baixa entre os países
do bloco, em 30 de junho de 2015,
quando a Grécia deixou de honrar
o pagamento de € 1,6 bilhão de
uma dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A crise
grega teve origem em 2008, durante a crise iniciada nos EUA com os
empréstimos subprime. Com uma
dívida que superava 150% do seu
Produto Interno Bruto (PIB) – o
endividamento aceito pelas regras
do bloco comum era de 60% do
PIB – e gastos elevados, a Grécia
foi obrigada a se socorrer com o
Banco Central Europeu e o FMI e
acabou não tendo condições de pagar o que devia.
Consultada, a população rejeitou as duras medidas de ajuste impostas pelos credores e dificultou
as negociações políticas de Atenas
com o restante do bloco. Na Alemanha, os críticos à União Europeia condenavam a ajuda à Grécia
porque, reconhecidamente, o país
mantinha alguns privilégios que
absorviam boa parte dos recursos
públicos. A queda de braço entre
os comissários da UE e os gregos se
deu, principalmente, em torno do
aumento de impostos e de reformas
no sistema de previdência.
A g o s t o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 5 9
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China 4.0
Estratégia industrial da China para a próxima década
deve ser observada pelas economias que desejam
estreitar relações comerciais com o país
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Desequilíbrios na cadeia de produção asiática puxados pelo excesso
de investimento e oferta da indústria
chinesa, estão entre os elementos
que mais preocupação têm trazido
aos pesquisadores que acompanham
a trajetória da economia mundial,
alertas sobre os riscos de formação de
uma espiral deflacionária. Para Livio
Ribeiro, pesquisador da Economia
Aplicada da FGV/IBRE, entretanto,
a lista de hipóteses tradicionais para
explicar essas mudanças no desenho
produtivo da região carece de uma
variável importante, cujos impactos
ainda são pouco abordados: o acelerado avanço da automação na China. Frente a outras economias asiáticas, como Japão e Coreia do Sul, a
densidade de robôs por trabalhador
na estrutura produtiva chinesa ainda
é baixa. Porém, desde 2012, registra
forte trajetória de crescimento.
“O aumento das unidades industriais de robôs por ano é incrível e
mostra que qualquer análise que se
faça do país já não pode partir de
uma visão estreita de um produtor
de manufatura barata altamente demandante de mão de obra e insumos básicos”, diz.
Como tudo na China, essa tendência já foi destrinchada em um plano
detalhado de metas – neste caso, o
6 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | A g o s t o 2 016

“Made in China 2025”, gestado desde 2011 e divulgado em maio do ano
passado pelo Ministério da Indústria e
Tecnologia da Informação (MIIT). O
documento apresenta objetivos específicos a serem alcançados em uma década, até 2025, para colocar o país na
ponta da inovação industrial, além de
diretrizes de longo prazo, para 2049,
quando se comemorará o centenário
da fundação da República Popular
da China. Nele estão listados dez segmentos prioritários de expansão – de
novos materiais à biofarmacêutica –,
entre outras diretrizes como aumentar
o índice de conteúdo doméstico em
componentes centrais para 40% em
2020 e 70% em 2025; criação de novos centros de inovação industrial; e

aumento da proteção industrial para
pequenas e médias empresas, com o
uso mais eficiente da propriedade intelectual nos negócios considerados
estratégicos. “Fica claro que a China
não pretende ser uma máquina de exportação de manufatura barata ad infinitum”, diz Daniel Lau sócio-diretor
da KPMG para a América do Sul.
Os desdobramentos dessa decisão
são vários. Entre eles, o de ampliar o
componente de serviços na atividade

Os 10 setores prioritários para a China até 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tecnologia da informação avançada
Automação e robótica
Aeroespacial
Navios de alta tecnologia
Transporte ferroviário moderno
Veículos movidos a energia renovável			
Equipamentos para o setor energético		
Equipamentos para o agronegócio			
Novos materiais
Biofarmacêutico e produtos médicos avançados
Fonte: MIIT.
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industrial, fortalecendo a participação desse setor, que em 2012 já tinha
se equiparado à indústria como porcentagem do PIB chinês, ultrapassando-a em 2015, com 50,5% do total.
Bem como seu reflexo no expressivo
aumento do investimento estrangeiro
direto chinês, que migra para segmentos de maior valor agregado. “Hoje a
prioridade da China é diferente: ela
quer adquirir ativos e consolidar marcas mundiais rapidamente”, diz Lau.
De acordo ao Ministério do Comércio
chinês, enquanto no acumulado de janeiro a maio deste ano o intercâmbio
comercial (importações e exportações) do país registrou queda de 8,6%
em dólares – fato em parte explicado
pela queda do preço de bens primários –, os investimentos chineses em
atividades não financeiras cresceram
61% em relação ao mesmo período
de 2015, somando US$ 73 bilhões.
Entre as compras mais expressivas do
ano estão a de participação na fabricante de robôs alemã Kuka pelo Midea Group (US$ 5 bilhões); da norte-americana de tecnologia Ingram
Micro pela Tianjin Tianhai Investment Development (US$ 6,1 bi), bem
como da suíça Syngenta, experiente
em transgenia, pela ChemChina por
US$ 44 bilhões.
“Eles têm liquidez suficiente e agora estão somando ativos em dólar aos
passivos que já acumulavam”, diz Ribeiro. Para o pesquisador, o esquema
traçado pela China se assemelha ao
da manufatura norte-americana no
início dos anos 1990: a consolidação
de empresas com presença global e
linhas de produção que não necessariamente estão na China. “No caso
chinês, envolve estratégia de desenvolvimento, de presença de Estado e
verticalização de produção para do-

Tailândia

Fonte: International Federation of Robotics (IFR). *Estimativa.

minar a cadeia”, diz. Lau ressalta que
a presença chinesa no investimento
estrangeiro direto global acontece
gradualmente há uma década. Levantamento da KPMG sobre as principais fusões e aquisições não financeiras lideradas pela China aponta que
estas saltaram de US$ 20 bilhões em
2006 para US$ 118 bi em 2015, “um
crescimento médio de 23,5% nos últimos dez anos”, complementa Lau.
Os dados da consultoria apontam,
entretanto, que a participação do Brasil na atração de negócios tem perdido
fôlego. Enquanto em 2010 o país era
o primeiro destino de investimento
chinês em aquisições, em 2014 sequer
figurava entre os dez maiores. “Essa é
a parte não tão boa da história”, salienta Lau, indicando que, ainda que a
China continue investindo em infraestrutura e bens básicos, principal foco
dos negócios na América do Sul, esses
segmentos perderão cada vez mais lugar na lista de prioridades chinesas.
Atualmente, a região acumula 4,5%
do investimento estrangeiro chinês,
contra 17,2% na América do Norte,
24,9% na Europa e 32,5% da Ásia.

O executivo da KPMG defende que
o Brasil permanece vivo no radar chinês – “vide a compra de participação
da State Grid na CPFL, no início de
julho”, exemplifica. Mas alerta que é
preciso intensificar o esforço de vender o país para a China. “A boa notícia desse cenário é que hoje há mais
abertura das empresas públicas para
negociar, bem como de empresas privadas, que têm crescido sua participação nos negócios de fusão e aquisição:
em 2010, eram 147; em 2015, foram
381 que saíram para comprar no exterior”, compara. Para Lau, a área de
maior interesse hoje para os chineses
é de construção civil, em projetos de
infraestrutura. “Há cinco anos, houve
um fluxo de empresas interessadas em
maquinário para esse setor, como tratores, escavadeiras, e as cinco maiores
chinesas investiram no Brasil. Hoje
o foco é na execução de obras”, diz.
“Seja em qual setor for, entretanto, a
empresa que busca investimento chinês precisa se mostrar, visitar o país
mais de uma vez ao ano e mostrar que
o Brasil é diversificado, pois cada vez a
concorrência será maior”, conclui. 
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O ajuste conjuntural/estrutural da
balança comercial
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora da FGV/IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
Após 13 anos de superávit na balança
comercial, foi registrado um déficit de
US$ 4 bilhões em 2014, o que acendeu
um sinal de alerta sobre a deterioração
nas contas externas. A desvalorização
cambial iniciada no final de 2014 junto com a redução no nível de atividade
trouxeram de volta saldos comerciais
positivos a partir de 2015.
O artigo analisa as principais
características do ajuste da balança
comercial e chama a atenção dos resultados para a indústria de transformação. No curto prazo, a contribuição da balança para o ajuste externo
está garantida e saldos comerciais ao
redor de US$ 55 bilhões para 2016
são previstos. No entanto com a recuperação da economia e recuo na
trajetória de desvalorização do real,
os superávits diminuem e o financia-

mento no déficit da conta-corrente
vai depender do ambiente propício
para a entrada de investimentos.
Mesmo nesse possível cenário positivo, porém, manter saldos comerciais
que reflitam melhoria na competitividade das exportações brasileiras é
uma questão que continua pendente
na agenda da política comercial.

O ajuste da balança
Após a desvalorização cambial de
janeiro de 1999, a balança comercial demorou três anos para passar
de uma situação deficitária (US$ 6,6
bilhões em 1998) para uma superavitária (US$ 2,7 bilhões, em 2001),
conforme mostra o gráfico 1. Na história recente, a balança passou de um
déficit de US$ 4 bilhões em 2014 para

um superávit de US$ 19,7 bilhões
em 2015. No acumulado do primeiro semestre de 2015, o saldo foi de
US$ 2,2 bilhões e no mesmo período
de 2016, US$ 23,6 bilhões. O que
explica essa diferença?
O choque cambial de 1999 provocou uma desvalorização da taxa
de câmbio real de 49% entre 1998 e
1999, depois o câmbio valorizou em
9% e voltou a desvalorizar até 2003.
A desvalorização recente da taxa efetiva percorreu uma trajetória mais
gradual: desvalorizou em 47% entre
2011 e 2015, sendo que entre 2014
e 2015, esse percentual foi de 23%.
Em ambos os períodos fatores políticos (a incerteza dos rumos da política econômica em 2002 com a eleição
do presidente Lula e o ambiente de
instabilidade com a presidente Dilma

Gráfico 1: Saldo da balança comercial em US$ bilhões
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Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: FGV/IBRE.
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pós-eleição de 2014) estiveram presentes e levaram à forte volatilidade
cambial. Logo só câmbio não explica
a diferença no tempo do ajuste.
É interessante chamar a atenção
para a variação nos índices de quantidade dos fluxos de comércio que foram
exatamente iguais entre 1998/1999 e
2014/2015: aumento de 8% nas exportações e queda de 15% nas importações. Só que em 1999, a balança foi
deficitária e, em 2015, superavitária.
A variação nos índices de preços explica o resultado: recuo de 13% nas
exportações e variação nula para os
preços importados (1998/1999); e,
queda de 22% nas exportações e de
12% nas importações (2014/2015).
Apesar da queda nos preços exportados, o declínio nos preços importados
contribuiu para o superávit de 2015.
A comparação da variação entre
os acumulados de janeiro a junho
de 2014/2015 e 2015/2016 mostra
a natureza do ajuste (gráfico 2). As
quantidades exportadas mostram
tendência de aumento e das importações de queda. O maior efeito entre
2015/2016 em relação a 2014/2015
reflete o ajuste temporal a uma mudança cambial que nunca é imediato.
O preço das exportações e das importações recua em ambos os períodos e a
queda no valor importado se acentua
passando de 19% (primeiro semestre
2014/2015) para 28% (primeiro semestre 2015/2016) e das exportações
diminui de 15% para 4,3%.
Além da queda nos preços das importações, a forte queda no nível de
atividade é o principal fator para se
explicar o rápido ajuste de 2015 (produto interno bruto cai 3,8%) em relação ao de 1999 (PIB aumenta 0,9%).
Para 2016, a queda no PIB continua a
ajudar, mas o efeito câmbio se faz sen-

Gráfico 2: Variação (%) semestral nos índices de preços e
quantidade das exportações e importações
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Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: FGV/IBRE.

Gráfico 3: Saldo da balança comercial por setores em
US$ bilhões
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Gráfico 4: Variação (%) entre os semestres dos índices de
preços e quantidade das exportações e importações da
indústria de transformação
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tir com maior força na variação das
quantidades dos fluxos de comércio.

A indústria de transformação
A indústria de transformação é a
principal responsável pelos fluxos de
comércio do Brasil: explica 64% das
exportações brasileiras e 92% das
importações (para o ano de 2015). A
agropecuária ocupa o segundo lugar
nas exportações (22%) e nas importações, a segunda posição é da indústria
extrativa de petróleo e gás (4,5%).
A comparação das balanças comerciais no primeiro semestre dos anos de
2010 a 2016 pelos setores (gráfico
3) mostra a grande queda no déficit
da indústria de transformação que
passou de US$ 34 bilhões (primeiro
semestre 2014) para US$ 22 bilhões
(primeiro semestre) e para menos um
bilhão no primeiro semestre de 2016.
Nos outros setores a contribuição foi
menor ou negativa: agropecuária de
US$ 16 bilhões para US$ 17 bilhões;
extrativa de petróleo de uma balança
com saldo próximo de zero para um
superávit de US$ 1 bilhão; e a queda no superávit da extrativa mineral
de US$ 7 bilhões para US$ 5 bilhões.

Observa-se que, ao longo do período
analisado, a indústria extrativa mineral foi a que registrou maior redução
no seu superávit.
A redução acentuada no déficit
da indústria de transformação é explicada pelo aumento expressivo no
volume exportado — 3,9% entre os
acumulados no primeiro semestre de
2014/2015 para 13% para igual período de 2015/2016 — o que compensou a queda nos preços exportados de 11% e 14% (gráfico 4). As
importações registraram queda nos
volumes 8,4% (primeiro semestre
de 2014/2015) e 15% (primeiro semestre de 2015/2016) e nos preços
(8,5% e 12% nos períodos citados).
Na análise desagregada por setores da indústria de transformação
utilizamos os indicadores da Funcex. Todos os setores, exceto equipamentos de informática e eletrônicos
e de fumo, registraram aumento na
quantidade exportada e todos, sem
exceção, redução na quantidade importada. Reduções acima de 30% no
quantum importado na comparação
entre os dois primeiros semestres de
2015/2016 foram observadas nos
setores de equipamentos de informá-

tica e eletrônicos; têxteis; confecção
e vestuário; impressão/reprodução
de gravações; veículos automotores;
metalurgia; minerais não metálicos;
móveis; e produtos de couro e calçados. Acima de 30% nos volumes
exportados somente para derivados
de petróleo e impressão/reprodução
de gravações. Observa-se, porém que
alguns setores se destacam com variações iguais ou acima de 20% como
outros equipamentos de transportes,
têxteis e máquinas e equipamentos.
Os dados mais uma vez corroboram que o ajuste da balança comercial foi mais via importações do que
exportações. É um resultado esperado, pois o incentivo via a mudança de
preço relativo (a desvalorização cambial) nem sempre consegue se traduzir
numa efetiva exportação que depende
de conhecimento do comportamento
dos mercados e de como operar no
comércio internacional. Para firmas
com pouca experiência no mercado
internacional existe um custo de entrada que só câmbio favorável não
compensa. As importações são relativamente mãos fáceis, pois a venda
será realizada no mercado doméstico
que as firmas já conhecem.

Gráfico 5: Taxas reais de câmbio: dólar e efetiva/deflator IPCA Brasil e índices de
preços ao consumidor dos outros países
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A competitividade estrutural
A trajetória de desvalorização do real
começou a reverter no final de 2015
(gráfico 5). Em termos reais, a taxa de
câmbio real/dólar valorizou 16,7% entre janeiro e junho de 2016 e da taxa
efetiva (cesta de moeda) em 15,6%,
no mesmo período. As previsões de
um câmbio nominal real/dólar de até
R$/US$ 4,50 foram substituídas por valores entre R$/US$ 3,20 a R$/US$ 3,80.
Qual será o nível definitivo faz diferença para as projeções da balança, mas
o ponto principal é que o efeito de um
“choque cambial” não é mais esperado. O que é importante para os setores produtivos é um cenário de menor
volatilidade cambial para que decisões
contratuais, como são as de comércio
exterior, possam ser avaliadas.
Nesse cenário com relativa estabilidade cambial, a competitividade das
exportações depende dos fatores que
afetam a oferta dos setores produtivos
e estão na lista do “custo Brasil” como
infraestrutura, acesso a insumos mais
baratos via redução das alíquotas de
importações, qualificação da mão de
obra, tributação entre outros. É uma
agenda conhecida e ficou nos bastidores com os ganhos de exportações no
período de alta de preços das commodities. Se correta a perspectiva de um
câmbio mais valorizado do que o que
prevaleceu em 2015, mais urgente se
torna avançar nessa agenda que é de
médio/longo prazo e não se resume aos
possíveis efeitos no comércio exterior.
Medidas específicas de comércio
exterior envolvem três campos. Medidas no campo tributário (rever em especial a tributação na área de serviços,
acordos de bitributação) e de financiamento do comércio exterior, essa
última exige estudos de avaliação de
seus custos e benefícios. A análise da

Gráfico 6: Número de empresas exportadoras e importadoras
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agenda de acordos comerciais como
alavanca das exportações e de acesso a
insumos mais baratos e novas tecnologias. E, por último, medidas de facilitação de comércio, sendo que algumas
já foram adotadas pelo governo como
Portal Único do Exportador para simplificação e unificação das operações
de comércio exterior e alguns acordos
para reconhecimento mútuo de medidas fitossanitárias. Aqui podem ser incluídas medidas de difusão de conhecimento dos mercados que auxiliem as
firmas exportadoras.
O intuito aqui foi apenas de chamar
a atenção de que os fatores estruturais
continuam na agenda prioritária da política de comércio exterior que vai além
do equilíbrio das contas externas.
O gráfico 6 mostra o número de
empresas exportadoras e importadoras brasileiras no período de 2001 a
2015. O efeito câmbio para entrada
e saída das empresas é nítido. Entre
2001 e 2004/2005 crescem as empresas exportadoras e caem as importadoras. Depois a situação se inverte e
só recentemente houve aumento das
exportadoras e queda nas importadoras. O número de empresas exportadoras passou de 18.254 para 20.322,

um aumento de 2.068 empresas entre
2001 e 2015 e no caso das importadoras de 28.818 para 42.375 (aumento
de 13.557). Essa configuração reflete
em parte a pauta brasileira que ficou
concentrada em commodities e, logo,
poucos operadores, além do comércio internacional por ser mais competitivo, sobrevivem menos firmas.
É preciso ter escala e qualidade. As
importações dependendo do produto
são operações mais simples e a competição se dá no mercado interno.
Não irá se alavancar as exportações
brasileiras com micro e pequenas empresas, mas a relativa estabilidade no
número de empresas brasileiras deve
ser averiguada. A concentração da
pauta em commodities e a estabilidade
em valor da porcentagem das exportações de manufaturas brasileiras no
comércio mundial (ao redor de 0,8%
desde 1990) sinaliza dificuldades da
entrada de novas empresas/produtos.
O ajuste da balança comercial
pode estar garantido no curto prazo,
mas com a economia crescendo em
algum momento a 3%, sem a volta
do boom de commodities, é preciso
avançar na agenda da competitividade das exportações brasileiras.
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