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Carta da Conjuntura
6 Entender a evolução recente da confiança é
vital para projetar o PIB de 2017
Há grande incerteza sobre o ritmo de retomada
da economia brasileira em 2017. As projeções de
consenso mais recentes apontam uma alta do
PIB próxima a 1,2% no próximo ano, mas com um
intervalo que vai de -0,7% a +2,8%. A diferença é de
3,5 pontos percentuais, quase o dobro da distância
média histórica observada entre mínimo e máximo
na coleta Focus/BC.

Ponto de Vista
10 Câmbio volta. O que fazer?
Modelo australiano
A insistência irrealista
em políticas econômicas
incongruentes em relação
a características básicas
do país – como a tentativa
de manter o câmbio
real desvalorizado, sem que haja poupança
doméstica suficiente para este fim – só leva a
desequilíbrios e crises. O Brasil deve de fato olhar
para o Leste: mas não para a Coreia do Sul e a
China, e sim para a Austrália.

Entrevista
12 “Precisamos trabalhar para reduzir o
tamanho do Estado”
À frente da Totvs, líder de softwares de gestão
empresarial no mercado brasileiro, seu presidente,
Laercio Cosentino, acompanha como poucos
o humor dos investidores, e considera a atual
crise a mais ampla desde que fundou a empresa
em 1983. Entretanto, se diz otimista quanto à

recuperação da economia brasileira, desde que
haja disposição para reformas que nivelem o
ambiente de negócios brasileiro ao de outras
economias competitivas, além de uma redução do
tamanho do Estado na economia.

Macroeconomia
22 A crise fiscal é só dos estados?
Sem equacionar as razões estruturais que
provocaram a calamidade financeira de número
crescente de governos regionais, pode ser
inevitável à União prestar sucessivos socorros
financeiros ou decretar intervenção, sob risco
de colapso na prestação de serviços públicos
essenciais e consequente desordem social.

Capa | Crescimento
34 Recuperação ainda incerta
A melhora de alguns
indicadores, como das
expectativas e da indústria
de transformação, com
ênfase nos bens de
capital, pode indicar que
a economia estaria saindo do fundo do poço,
embora ainda existam muitas incertezas
quanto à velocidade de uma provável
recuperação econômica.

Municípios
48 Na corda bamba
Com queda na arrecadação própria e atraso
em repasses, municípios brasileiros trocarão
de comando em meio à tarefa de aumentar a
eficiência do gasto e pressionar por reformas
federativas.
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Nota do Editor
Com o impeachment de Dilma Rousseff, sacramentado
por 61 votos dos senadores
no último dia 31, o mercado aguarda, por parte do novo governo, medidas concretas para que as contas públicas sejam ajustadas e
a economia volte a crescer. O caminho será penoso.
O PIB caiu 0,6% no segundo trimestre deste ano em
relação ao primeiro, acima do que a média do mercado previa. Só no primeiro semestre, o PIB já encolheu
4,6%, em relação ao primeiro semestre de 2015.
A velocidade de uma necessária recuperação econômica ainda é uma grande incógnita. Alguns indicadores, como da produção industrial que cresceu 0,3% no
segundo trimestre sobre o primeiro, e os investimentos
que aumentaram 0,4%, depois de 10 trimestres de queda, jogam alento às previsões de uma recuperação econômica mais rápida, junto com a melhora dos índices de
confiança. A recuperação da indústria, ainda que lenta,
com ênfase em alguns itens do setor de bens de capital,
é um dos principais pilares para uma retomada mais
rápida, como mostra a matéria de capa desta edição.
Na outra ponta, indicadores sinalizam as dificuldades para que a economia saia mais rápido da recessão
que está mergulhada desde 2014. O setor de serviços,

que responde por cerca de 70% do PIB, encolheu 0,8%
no segundo trimestre sobre o primeiro, e o consumo
das famílias teve uma queda de 0,7%, com seis trimestres consecutivos de retração. Some-se a isso uma inflação elevada, que tende a manter os juros reais altos
por mais tempo, e um mercado de trabalho fraco, com
alta taxa de desemprego. Além da grave crise fiscal.
Com o fim da interinidade, o governo Temer tende
a ganhar cacife para iniciar reformas necessárias para
o crescimento do país, que irão depender, no entanto,
de intensas negociações políticas. Os primeiros passos,
dados ainda na interinidade, não foram bem recebidos
pelo mercado, como a concessão de reajustes aos servidores, bem como as mudanças no projeto de renegociação da dívida dos estados, vistos como um afrouxamento no rigor nos gastos.
Com a volta do agora presidente Michel Temer da
China para a reunião do G-20, a expectativa é do envio de propostas que contemplem um austero ajuste
fiscal, onde a reforma da Previdência passa a ser um
fator preponderante. É quando começa, de fato, a avaliação do novo governo.
Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br
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Entender a evolução
recente da confiança é
vital para projetar o
PIB de 2017
Luiz Guilherme Schymura
Doutor em Economia pela FGV/EPGE

Há grande incerteza sobre o ritmo
de retomada da economia brasileira
em 2017. As projeções de consenso
mais recentes apontam uma alta do
PIB próxima a 1,2% no próximo
ano, mas com um intervalo que vai
de -0,7% a +2,8%. A diferença é de
3,5 pontos percentuais (p.p.), quase
o dobro da distância média histórica
observada entre mínimo e máximo
na coleta Focus/BC.
Por um lado, registram-se sinais
animadores nos índices de confiança, especialmente aqueles relacionados a expectativas. Por outro, apesar
de alguma melhora na margem na
atividade industrial, ainda não há indícios seguros de fontes mais firmes
para a retomada. Da mesma forma,
os índices de confiança relativos à situação atual têm ficado bem aquém
daqueles referentes a expectativas.
Índices como o Indicador Antecedente Composto da Economia (Iace,
da FGV e do Conference Board) e o
índice de probabilidade de recessão,
da consultoria LCA, apontam grande probabilidade de que o “fundo
do poço” da atual recessão, inicia6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | S e t e m b r o 2 016

da no segundo trimestre de 2014,
já tenha ficado para trás. Por outro
lado, o histórico de índices desse
tipo sugere que recessões longas
e profundas, como a que o Brasil
atravessa agora, apresentam mais
casos de “falsos positivos” – isto é,
indicadores antecedentes que sinalizam uma virada, mas voltam a cair,
sem que a economia de fato tenha
encontrado seu piso.
De qualquer forma, a maioria das
projeções aponta no mínimo a estabilização do PIB na média de 2017 (sobre 2016), e na melhor das hipóteses,
um crescimento que poderia superar
2%. Bráulio Borges, pesquisador associado do IBRE e economista chefe
da LCA, já enxerga a possibilidade
de um pequeno crescimento do PIB
no terceiro trimestre, na comparação dessazonalizada com o trimestre
precedente. Segundo o economista,
caso esta expectativa se confirme, e,
além disso, haja uma estabilização
no último trimestre de 2016, o recuo
do PIB na média deste ano poderia
se situar entre 2,5% e 3%, e não em
3,16%, como ainda indica a media-

na do mercado (em 26/8). O recuo
menor do PIB neste ano legaria para
2017 um carregamento estatístico
próximo de zero, mais favorável do
que o valor em torno de -0,5 p.p.
embutido na atual projeção mediana
do mercado para 2016.
Esse é um elemento inicial favorável a um PIB melhor em 2017, na
visão de Borges, já que o carregamento estatístico de 2015 para 2016 foi
da ordem de -2,3 p.p. Um ponto de
consenso entre o economista e outros
pesquisadores do IBRE, que têm visão
menos otimista quanto à evolução da
atividade no próximo ano, é o de que
a recuperação do PIB brasileiro vai
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depender basicamente da demanda
interna, em especial do consumo das
famílias e da formação bruta de capital fixo (FBCF ou, simplificadamente, os investimentos). A ideia de que
o setor externo possa tirar o Brasil
da recessão esbarra em fatos como o
crescimento muito fraco do comércio
mundial nos últimos anos e a participação pequena, de aproximadamente
13%, das exportações de bens e serviços no PIB nacional.
A dependência da demanda interna torna natural que se leve em conta alguns determinantes importantes
de sua dinâmica quando se busca
dimensionar a intensidade da prevista retomada. No contexto atual,
a recuperação deverá ter início com
nível de desemprego historicamente
muito elevado (que, inclusive, deve
continuar a aumentar por alguns
meses), bem como com elevada capacidade ociosa na indústria – ambos os fatores, segundo Borges, efetivamente representam um freio ao
ritmo da recuperação.
Mas o economista realizou exercícios cujos resultados indicam que o
desemprego “demográfico” (desocupados como proporção da PEA) de
fato observado na saída das recessões desde a de 1998/99 só explica
aproximadamente metade da dinâmica da recuperação do consumo
das famílias pós-recessão, e a ociosidade explica apenas 1/3 da aceleração dos investimentos após o “fundo
do poço”. Borges utilizou o desemprego demográfico, e não a taxa de
desemprego habitual (desocupados
como proporção da PEA), justamente porque a primeira medida tem
uma maior capacidade de explicar a
evolução do consumo nas saídas de
recessões do que a última.

Ou seja: embora sejam importantes, essas variáveis de ociosidade
não contam toda a história das retomadas pós-recessões. Borges indica que os “animal spirits”, isto é,
a confiança de consumidores e empresas, desempenha papel crucial
na recuperação da economia nesses
episódios. O economista fez outro
exercício econométrico, em que
dois modelos computam o nível dos
índices de expectativa e de situação
atual dos indicadores de confiança empresarial e do consumidor, o

Recuperação do PIB
brasileiro vai depender
basicamente da demanda
interna, em especial do
consumo das famílias e
da formação bruta de
capital fixo

crescimento anual do consumo das
famílias e da FBCF, o nível de ociosidade da economia (média ponderada entre Nuci e taxa de ocupação)
e a variação dos termos de troca e
do comércio global.
A conclusão mais relevante do
exercício é de que uma melhora dos
índices de confiança como a que o
Brasil efetivamente experimentou
nos últimos meses é compatível, por
meio de canais de autopropagação
entre confiança e demanda, com
S e t e m b r 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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uma aceleração de 11 p.p. até o final
de 2017 do consumo das famílias somado ao investimento. Este cenário
pressupõe que o choque favorável
no sentimento quanto ao futuro não
encontre grandes obstáculos e frustrações no meio do caminho.
Desse modo, se as condições políticas permitirem, um pequeno círculo virtuoso de melhora de expectativas e recuperação da demanda
interna permitiria que esta última
variável tivesse uma alta muito expressiva entre o segundo trimestre

Para Bráulio Borges,
melhora dos índices de
confiança pode criar
círculo virtuoso e levar à
aceleração expressiva
do consumo e
do investimento

de 2016 e o último de 2017, saindo
de um território bastante negativo
para uma leitura confortavelmente
positiva. Acrescentando outras hipóteses sobre variáveis-chave, e já
levando em conta um aumento das
importações decorrente dessa aceleração da demanda interna (“vazamento”), o PIB brasileiro tenderia
a crescer cerca de 2% na média de
2017, com uma expansão ano contra ano beirando os 3% no último
trimestre do próximo ano.
8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | S e t e m b r o 2 016

Uma leitura menos otimista, esboçada por outros pesquisadores
do IBRE, chama a atenção para
fatores como os riscos fiscais associados à incerteza política, o cenário externo ainda desafiador, o
processo de desalavancagem das
famílias e das empresas dificultando uma retomada mais rápida e a
desinflação ainda não consolidada,
que condiciona juros elevados por
um período mais prolongado.
Outra questão relevante é a defasagem entre indicadores antecedentes, que já reagiram, e coincidentes,
que ainda não mostram melhora. A
questão foi mencionada no início
desta Carta, com referência aos índices de confiança relativos à situação presente e a expectativas. Em
recente texto para o Boletim Macro
IBRE, o economista Paulo Picchetti também chamou a atenção para
a defasagem no caso do Indicador
Antecedente Composto da Economia (Iace) e do Indicador Composto
Coincidente da Economia (ICCE),
calculados em parceria pelo IBRE e
o Conference Board.
Ele também destacou o descasamento entre as dinâmicas recentes
da variável de produção três meses
à frente, medida pela Sondagem da
FGV/IBRE, e de produção efetiva
– no mesmo padrão já citado, esta
última ficou bem atrás da primeira.
A grande interrogação, claro, é saber
se podem estar ocorrendo “falsos
positivos” no caso dos indicadores
antecedentes ligados a expectativas.
Picchetti identifica uma “clara
quebra estrutural a partir de 2014”,
de sentido negativo, no poder preditivo da expectativa defasada em três
meses em relação à produção efetiva
medida pela PIM-PF. Segundo o eco-
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nomista, “o poder de explicação da
variável de produção esperada ainda
é significativo, mas o declínio quantitativo de seu coeficiente no atual
regime mostra que provavelmente a
recuperação da atividade industrial
não deverá ocorrer na velocidade e
na intensidade sugeridas pela leitura
direta de sua evolução recente”.
Picchetti mostra ainda como a
melhora dos índices de expectativas
nos últimos meses se deu muito mais
pela pelo crescimento das respostas
“igual” (numa pergunta sobre o nível
de produção esperado), e não pelo
aumento das respostas “maior”. Na
sua visão, esta mudança é mais compatível com estabilidade da produção do que com uma “recuperação
vigorosa”. A análise do economista
não demonstra que a melhora dos
indicadores de expectativas seja necessariamente um “falso positivo”,
mas recomenda uma interpretação
mais cautelosa até que haja sinais
mais robustos de que a situação presente está melhorando.
Dessa forma, tanto uma leitura
mais otimista do crescimento em
2017, na proximidade de 2% ou
até mais, quanto uma visão menos
animadora, na qual a expansão
apenas seria suficiente para pôr o
pé no território positivo, são apoiadas em argumentos consistentes.
É claro que o resultado em grande
parte dependerá do comportamento
futuro das variáveis macroeconômicas mais relevantes, como câmbio,
juros e inflação. Estas, por sua vez,
reagirão tanto ao pano de fundo
externo, no qual a liquidez internacional e a evolução dos preços das
commodities tendem a ser fatoreschave, quanto do ambiente político
doméstico, que determinará o ritmo

e a profundidade do vital ajuste das
contas públicas.
Entretanto, para além desses fatores clássicos de incerteza com os quais
qualquer prognóstico sobre o PIB tem
que lidar, surge como um elemento decisivo neste momento compreender o
significado da melhora dos indicadores de confiança ligados à expectativa,
e da demora em que se transmitam
aos indicadores qualitativos da situação presente e ao desempenho efetivo
da produção, especialmente da indústria. Nos próximos meses, deve ficar

Já análise de Paulo Picchetti
recomenda interpretação
mais cautelosa do
avanço dos indicadores
de expectativas, cujo
poder preditivo pode
ter diminuído

mais claro o efeito da melhora das
expectativas na atividade econômica,
que pode variar desde um “falso positivo” até o círculo virtuoso de mútuo
estímulo entre confiança e demanda
descrito por Borges.

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte,
ou da maioria, dos que contribuíram para a confecção deste artigo.
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Câmbio volta.
O que fazer?
Modelo australiano
Samuel Pessôa
Pesquisador associado da FGV/IBRE
Desde o início do ano, o real tem se

terna. Nossa melhor estratégia deve

valorizado ante o dólar. De um valor

ser a de nos preparamos para isto,

máximo de quase R$ 4,2, a moeda

o que significa termos instituições e

americana recuou e se estabilizou

práticas que sejam compatíveis com

em torno de R$ 3,2. O Banco Cen-

déficits recorrentes na conta-corren-

tral (BC) ainda tem um estoque de

te. É importante notar que o forte

R$ 40 bilhões (dado de 29 de agos-

ajuste externo que o país está rea-

to) de swaps cambiais para vencer

lizando deve-se à atividade econô-

que podem não ser renovados, o

mica muito deprimida. Quem prevê

que dá certo espaço para conter um

recuperação mais forte no próximo

movimento mais forte de valoriza-

ano, algo como 2% a 2,5% de cres-

ção (se houver) da moeda nacional.

cimento, já projeta nova forte eleva-

No entanto, resta a questão: qual é

ção do déficit externo.

a melhor política cambial a seguir?

Um país que tem apresentado

Para respondê-la, é necessário

déficits de transações correntes

lembrarmos que somos uma so-

(resultado da balança comercial

ciedade de baixa poupança. Esta

de bens, de serviços e da conta de

mente a queda dos juros internos

característica resulta de escolhas

renda, esta última consolidando

não elevou muito o investimento.

que a própria sociedade fez e, por-

dividendos, juros e lucros líquidos)

Dessa forma, a abertura australia-

tanto, não deve se alterar a menos

na casa de 4% a 4,5% do PIB por

na levou à queda dos juros internos

que mudemos a população. Ou

mais de duas décadas, sem apresen-

e à elevação do déficit em transações

seja, a baixa poupança deve ser

tar crise externa, é a Austrália. Em

correntes de cerca de 2% a 2,5% do

um parâmetro estrutural dado, do

meados dos anos 80, a Austrália

PIB para 4% a 4,5%. Ou seja, o in-

ponto de vista dos formuladores de

abriu a conta de capital. O resul-

vestimento ficou constante e ocorreu

política econômica.

tado foi reduzir a poupança e os

substituição de poupança doméstica

Um país com baixa poupança

juros domésticos. O investimento

por poupança externa em troca de

terá que contar com poupança ex-

manteve-se constante. Aparente-

redução dos juros reais.
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Houve forte debate entre os eco-

Essa condição é difícil de ser

público resgatar empresa que que-

nomistas à época na Austrália. Al-

efetivada, pois não há mecanismo

bra em função de assumir passivo

guns afirmavam que os seguidos

crível de compromisso do setor pú-

em moeda estrangeira. Quando

déficits externos fariam do país uma

blico de não ajudar uma empresa

a casa fiscal for arrumada, o fato

república latino-americana (estáva-

em dificuldade. A empresa, anteci-

de o câmbio ser flutuante e de não

mos em meio à crise da dívida ex-

pando que será resgatada pelo se-

haver descasamento de moeda no

terna dos anos 80 na América Lati-

tor público, pode se expor ao risco

passivo externo líquido resultará,

na). Outros pensavam que não havia

cambial. Por outro lado, a experi-

como vimos, em baixíssima pro-

problemas se os déficits derivavam

ência sugere que, se o regime for

babilidade de crise externa. Isto,

de decisões privadas.

de câmbio flutuante, o incentivo a

por sua vez, torna desnecessário

O único problema que pode

assumir o risco cambial cai muito.

o carregamento de grande volume

surgir, se houver déficit em conta-

E a experiência australiana indi-

de reservas.

corrente, é a fragilidade externa do

ca que, de fato, as três condições

O passo final, em seguida à ar-

país, isto é, expô-lo a crises externas.

rumação da casa fiscal, deve ser de

O argumento liberal era de que, se

forte redução da posição credora em

três condições fossem atendidas, não
haveria risco de crise cambial: 1. a
situação fiscal estar em ordem, isto
é, o setor público ser solvente; isto
significa que a fonte do déficit externo deve ser majoritariamente privada, e não fruto de déficit público; 2.
o câmbio ser flutuante; 3. não haver
descasamento de moedas no passivo
externo líquido.
A terceira condição, em grande
medida, é um resultado da segunda.
Se o câmbio for flutuante, o setor
privado terá muito cuidado em assu-

A postura ideal no
Brasil será a de o BC
limpar seu estoque de
swaps e, em seguida,

reservas que o país detém. Uma economia com câmbio flutuante, situação fiscal arrumada e sem descasamento de moeda no passivo externo
líquido pode operar com um volume
bem pequeno de reservas.
Dessa forma, o Brasil pode se
adaptar ao seu perfil de economia

caminhar para um padrão

de baixa poupança doméstica, de-

de flutuação mais limpa

no caso da Austrália, permitam a

do câmbio

ções correntes. O caso australiano

senvolvendo instituições que, como
convivência com déficits em transailustra que é possível ter um bom

mir o risco cambial e, portanto, em

desempenho econômico sem tentar

se endividar em moeda externa sem

emular o modelo do Sudeste asiáti-

ter hedge, seja natural ou adquirido

mencionadas acima são suficientes

co, que pressupõe grande poupança

no mercado. Adicionalmente, para

para manter uma sociedade livre de

interna. A insistência irrealista em

garantir que não haja descasamento

crises cambiais.

políticas econômicas incongruentes

de moeda no passivo externo líqui-

Assim, parece-nos que a pos-

em relação a características básicas

do, é necessário haver instituições

tura ideal no Brasil será a de o

do país – como a tentativa de man-

que garantam que o setor público

Banco Central limpar seu estoque

ter o câmbio real desvalorizado,

não irá salvar empresas privadas

de swaps e, em seguida, caminhar-

sem que haja poupança doméstica

que brincarem com o câmbio, como

mos para um padrão de flutuação

suficiente para este fim – só leva a

ocorreu com a Sadia – no episódio

mais limpa do câmbio. A Fazenda

desequilíbrios e crises. O Brasil deve

da compra pela Perdigão – após a al-

precisa deixar bem claro ao setor

de fato olhar para o Leste: mas não

teração do câmbio em seguida à crise

privado que risco cambial é pri-

para a Coreia do Sul e a China, e

do subprime de setembro de 2008.

vado e não é atribuição do setor

sim para a Austrália.
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Precisamos
trabalhar para
reduzir o tamanho
do Estado

Laercio Cosentino
Presidente e CEO da Totvs

Solange Monteiro, de São Paulo
À frente da líder de softwares de gestão empresarial (ERP) no mercado brasileiro,
atendendo setores que vão do agronegócio à logística, Laercio Cosentino acompanha como poucos o humor dos investidores, e considera a atual crise a mais
ampla desde que fundou a Totvs, em 1983. “Essa foi a primeira vez em que percebemos que praticamente todos os setores de alguma maneira tiveram penalty”,
diz à Conjuntura Econômica. O executivo, entretanto, se diz otimista quanto à recuperação da economia brasileira, desde que haja disposição para reformas que
nivelem o ambiente de negócios brasileiro ao de outras economias competitivas.
No caso do setor de tecnologia da informação, Cosentino afirma que essa agenda
parte de uma reforma nas leis trabalhistas que flexibilize a relação entre empresas
e trabalhadores, passando também pela tributária e por um ambiente de negócios
sustentável.“O que a gente tem que ter é uma direção definida, clara, sustentável, e
daí criar regras que permitam ao Brasil ser mais competitivo. Se o país for competitivo, as empresas serão competitivas, e as coisas vão acontecer”, afirma.
12 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | S e t e m b r o 2 016

Conjuntura Econômica — De que
forma o contexto econômico brasileiro verificado até o início da recessão, no segundo trimestre de 2014,
beneficiou a Totvs em sua estratégia de crescimento, fortemente baseada em aquisições?
Tivemos mais de 50 processos de fusões e aquisições até chegar ao que a
Totvs é hoje. A gente cresceu bastante orgânica e inorganicamente. Entendemos que, quando você fala em
tecnologia, fala em escala. Então o
que a Totvs fez foi exatamente isso:
sair de uma empresa de faturamento de R$ 300 milhões em 2003 para
uma receita líquida de R$ 2,4 bilhões
no ano passado. Nesse caminho, vimos a iniciativa privada em geral
aprendendo muito para poder pros-
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perar. Passamos por tudo quanto é
plano, moeda, tablita, OTN, BTN,
e pelas marcas de cada presidente:
um abriu o Brasil, outro estabilizou,
outro fez a Lei de Responsabilidade
Fiscal, deu condições de sustentação
para o crescimento, outro ajudou a
vender o Brasil. Então, no momento
da abertura do mercado, passamos
a preparar uma companhia competitiva porque viriam empresas para
concorrer com a gente no segmento
de tecnologia de desenvolvimento
de software. Quando veio a estabilização e as empresas passaram
a crescer, tínhamos produtos para
oferecer a essas empresas. Quando
veio maior crescimento, atração de
investimento, abrimos capital (em
2006) para estruturar o processo de
consolidação e crescer junto. Depois
vimos o governo aumentando seu
custeio sem realmente fazer as reformas que deveriam ter sido feitas.
E agora vivemos esse momento em
que o Brasil precisa fazer as correções que o governo não fez no período de abundância. Mesmo tendo o
entendimento de que houve uma redução da economia nos últimos dois
anos, estamos preparados porque já
sentimos sinais positivos de que os
motores estão sendo aquecidos para
um novo ciclo virtuoso.

Como a crise econômica afetou a demanda da empresa, em que 40% da
receita vem da indústria e do varejo?
A Totvs atua em 10 segmentos – como
manufatura, serviços, varejo, transporte, construção, serviços jurídicos,
financeiros, agrobusiness –, e em geral
isso nos dá um hedge, pois nem tudo
prospera ao mesmo tempo, e nem
tudo entra em crise no mesmo instante. Mas essa foi a primeira vez em que
percebemos que praticamente todos
os setores de alguma maneira tiveram
penalty, porque entramos em uma cri-

Esses sinais de recuperação partem
de quais segmentos?
Já vemos parte dos serviços começando a movimentar um pouco mais, principalmente pequenas empresas, start
ups. Pequenas manufaturas, que conseguem ser mais ágeis que as grandes,
também registram algum crescimento.
Em resumo, vemos que o movimento
está vindo de serviços e da parte de
baixo para cima da pirâmide.

se não só econômica, mas institucional, somando o processo da Lava Jato
que pressiona a um reposicionamento
econômico e ético, e ao mesmo tempo
com o mercado mundial sob análise,
com nada prosperando tanto lá fora
também. Isso implicou demanda menor de soluções de tecnologia. E tudo
isso aconteceu juntamente com outra
mudança importante, com a transformação digital que nos últimos anos

Não temos que pensar que
precisamos de incentivos
para produzir. Temos que
ter uma direção definida,
e daí criar regras que
permitam ao Brasil ser
mais competitivo

vem varrendo cada um dos setores.
Primeiro foi a indústria de música, depois a de fotografia, e neste momento a própria indústria de tecnologia
da informação e desenvolvimento de
softwares também está passando por
um processo de digitalização: ao invés
de comercializar licenças de uso de um
software, agora passamos a comercializar assinaturas (o que reduz a cadeia
de fornecimento e alonga o prazo de
retorno financeiro). Pela primeira vez
o modelo de licença de uso, contrato
de manutenção e serviço passou para
uma assinatura de uso – você paga o
software por aquilo que você consome e mais serviços de implementação,
e assim por diante. Ou seja, nos últimos dois anos a gente vem vivenciando exatamente o cenário econômico
do Brasil, e em certa medida mundial,
e ao mesmo tempo o mercado de TI
e indústria de software vivenciando
também o conceito de subscrição de
software. Para a Totvs, esse processo
de migração passou a ter maior ênfase
a partir do terceiro trimestre de 2015
(no primeiro trimestre deste ano, pela
primeira vez a receita de subscrição da
Totvs superou a de licenciamento).
Como essa migração de modelo é
impactada pelo momento recessivo
da economia?
Ser brasileiro é ter realmente de se
virar nos 30. Quando você analisa a
sociedade como um todo, depois que
as pessoas se conectaram à internet,
elas passaram a mudar o conceito
entre ter alguma coisa ou alugar,
subscrever, utilizar. Temos o exemplo
de ter um carro ou andar de Uber, e
assim sucessivamente. Então, o que
está acontecendo com o software vai
ao encontro do anseio dessa nova
geração conectada. Será que eu preS e t e m b r o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 13
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ciso ter algo para mim ou posso usar
e compartilhar? Nesse momento a
indústria de software está bem alinhada com isso. Ainda temos clientes que preferem ser titulares de uso
para trabalhar com um determinado
software, mas tem outra geração de
novas empresas, novos clientes, que
preferem ter custo variável a ter um
custo fixo. E esse momento de crise
que o Brasil está passando ajudou o
país a avançar nesse sentido. A partir do momento em que você tem
que fazer escolhas para melhorar o
investimento, e você olha redução de
receita, de salário, aumento de custo, possivelmente uma assinatura lhe
permite fazer mais com seu dinheiro
do que se tivesse comprado alguma
coisa. Então acho que esse é um lado
positivo da crise: faz com que empresas e pessoas pensem sobre o que
realmente precisam ter.
Voltando ao período de crescimento econômico, este foi marcado por
um forte aumento dos salários, acima da produtividade. Isso impactou
negativamente a operação da Totvs,
que hoje tem 12 mil funcionários?
Não, mas é lógico que o mercado de
mão de obra aquecido que o Brasil
viveu nos últimos anos fez com que
os salários subissem mais do que a
produtividade média esperada. Com
a crise que vivenciamos de 2014 para
cá, entretanto, o mercado acabou se
ajustando de alguma maneira. Se a
gente for tirar uma coisa positiva de
tudo isso é que, depois da euforia,
de um custo maior em função da falta de infraestrutura geral – física, de
mão de obra, de recursos –, o Brasil
vai acabar se adaptando, e acho que
em função disso o novo ciclo de crescimento será muito mais inteligente.
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A questão da produtividade do trabalho também passa pelo grau de
formação. Em que medida o fator
educação pesa nessa conta para o
seu setor?
Quando falamos de inovação, crescimento, de colocar o país em outro
patamar, o primeiro passo é realmente educação. E não e só educação,
mas um lado cultural de fazer as coisas bem-feitas, uma única vez, de ter
respeito a horários, e com a qualidade do que se está entregando. Quando contratamos alguém no Brasil,

Quando contratamos
alguém no Brasil, a pessoa
só começa a ser produtiva
depois de 90, 120 dias.
Só depois disso é que ela
começa a dar retorno
para a empresa

essa pessoa em geral só começa a ser
produtiva depois de 90, 120 dias.
Ou seja, só passado esse período de
treinamento, ajuste, é que ela começa a dar retorno para a companhia.
Qual seria o prazo ideal?
Se você comparar o nosso laboratório em Mountain View, Califórnia
com o Brasil, lá você consegue colocar alguém trabalhando de fato em

menos de 30 dias. Aqui, para uma
função equivalente, demandamos
no mínimo o dobro do tempo. Na
Califórnia também é muito mais
rápido contratar alguém já bem
formado, com conhecimento, basta
apresentar o projeto que você quer.
Basicamente, comparando um engenheiro recém-formado no hemisfério Norte e no Sul, dependendo
da universidade, você tem um gap
que demanda esforço para manter
as pessoas num mesmo ponto de
equilíbrio. Ou seja, educação é algo
que tem que ter investimento grande, para que a gente consiga fazer
com que o país realmente consiga
ser mais competitivo. E acho que o
importante não e só investir, pura e
simplesmente aumentar o número
de pessoas inscritas nas universidades, mas ter um plano que aponte
quais setores precisam de profissionais, com qual treinamento, qual
conhecimento, para que você cubra
os gaps do próprio pais. Sou vicepresidente da Brasscom (Associação
Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação)
e temos todo o mapeamento do que
essa indústria precisa, qual tipo de
engenheiro, quais gaps que temos.
Quais aspectos negativos do ambiente de negócios brasileiro mais
afetam sua atividade?
Hoje a sociedade se conectou, e mais
do que isso, com internet of things
começamos a ter coisas conectadas
gerando informação, competitividade, gerando conhecimento de
consumo que pode ser distribuído
a qualquer momento em qualquer
parte do globo terrestre. Então todas as ideias, troca de informações,
têm que ser de alguma forma aplica-

ENTREVISTA Laercio Cosentino

das dentro de um ambiente próximo
ao internacional – tanto tributário,
quanto de relações de trabalho, de
desenvolvimento – para que se consiga de fato fazer com que o Brasil
prospere. Acho que isso vai incentivar positivamente. Vai doer um
pouquinho, mas conseguiremos. A
proximidade maior tanto do consumo quanto da própria distribuição,
ter acesso a outros mercados, conhecer outras regulamentações, vai
acelerar o processo de entendimento brasileiro de que ele não pode fazer diferente do que os outros estão
fazendo. Nesse sentido, apostamos
em três coisas. O primeiro ponto
que levantamos é exatamente a falta de flexibilidade das regras trabalhistas. Hoje, 70% do custo da indústria de tecnologia da informação
está concentrado em pessoas. Nosso
principal ativo são pessoas, e isso é
custo laboral. Trabalhamos com
inovação, criatividade, e a partir do
momento em que você diz que funcionário tem que marcar ponto, tem
que ficar oito horas, não pode fazer
mais do que duas horas extras, isso
gera um impacto negativo. Quando
se trata de atividades de baixo salário, baixo valor agregado, em que
o funcionário ou a pessoa pode ser
hipossuficiente, me parece ok ter essas regras. Mas quando você olha
o campo da tecnologia da informação, da inovação, o trabalhador
sabe o que quer e sabe como pode
produzir. Se ele tem ferramentas
que o permitem trabalhar no carro
– se não estiver dirigindo –, na casa
dele, em qualquer lugar que puder,
essa série de regras atrapalham. A
gente não vai conseguir mudar a
CLT no Brasil, isso não é uma coisa
simples. Mas poderíamos evoluir,

fixando, por exemplo, que a CLT
valeria apenas para salários até
R$ 10 mil. Acima disso, se aplicaria a livre negociação. Com nossos
funcionários na Califórnia, a questão é simples: a gente lança um desafio, define uma remuneração para
isso, e a pessoa trabalha a hora que
quiser, como quiser, quanto quiser,
e assim por diante. Para a indústria de tecnologia da informação,
isso é fantástico. Quando se trata
de criar modelos disruptivos, ideias
digitais, transformar essas ideias em

Enquanto não encaramos
que o governo está
gordo, que precisamos
trabalhar para reduzir o
tamanho do Estado, não
conseguiremos fazer uma
reforma tributária

modelos, modelos em negócios, é
importante que o ambiente que dá
sustentação ao crescimento dessas
empresas seja alinhado com aquilo
que a sociedade vive hoje. Então,
colocando numa sequência, em primeiro lugar estão relações laborais
muito mais abertas, francas, transparentes, com regras mais simples
de relacionamento do trabalhador
com o mercado, e assim por diante.

Quais são os outros dois itens dessa
agenda prioritária para o setor?
O segundo fator é o próprio macroambiente fiscal. Quando a gente desenvolve alguma coisa, pode
desenvolver no Brasil, mas também
pode encomendar para um indiano,
um chinês, um israelense, um uruguaio, que trabalha na casa dele
e envia o código que desenvolveu
por internet. Não tem fronteira.
Por isso, para que as empresas brasileiras possam competir, a questão
fiscal é importante. Hoje falamos
não só do ambiente de impostos,
mas da dificuldade de calculá-los,
pois depende do estado, do município, quando existem modelos mais
simples ao redor do mundo. E o último item é o ambiente sustentável
de negócios. A gente acredita que,
se não houver regras bem claras
que permitam a sustentabilidade
dos negócios, veremos o Brasil repetir o mesmo voo de galinha, de
sobe e desce da economia a cada
15 anos. Não temos mais tempo
para isso. Não dá, por exemplo,
para você criar uma Lei do Bem e
depois decidir que não vai brincar
mais. Essa lei não trata de uma desoneração, mas de tributar o INSS
de forma diferente, o que permitiu
colocar as empresas dentro da formalização. Quando todo mundo
passou a pagar imposto, a arrecadação de INSS no setor de tecnologia da informação aumentou. Não
ter sustentação em regras como
essa é complicado, pois no setor de
tecnologia os investimentos acontecem para se trabalhar hoje e entregar uma tecnologia disruptiva
daqui a três, quatro, cinco anos,
demanda tempo. É preciso ter regras claras e sustentá-las.
S e t e m b r o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 15

ENTREVISTA Laercio Cosentino

Na sua opinião, o setor de serviços
ainda é pouco considerado quando
se trata de política industrial?
Quando se fala em políticas de incentivo à produção, não se tem que
pensar só em agronegócio, em manufatura, ou em serviço. Um país
como o Brasil, continental, tem um
setor agro muito bem desenvolvido, é capaz de ter uma indústria de
transformação desde que se crie um
ambiente propício para isso. Mas a
gente pensa em projeto de governo,
quando precisamos de um projeto
de país, que defina o que queremos
ser daqui 5, 10, 20, 30 anos. O que
queremos ser no agro, na indústria
e nos serviços. E, se isso funcionar,
teremos renda e consumo. Acho
que a política adotada nos últimos
anos para tornar o consumo – e consequentemente o varejo – a mola
propulsora de tudo por um tempo
funciona enquanto você tem baixo
endividamento da população. Mas,
quando a população perde renda, o
consumo passa a perder relevância
e aí você vê que isso aconteceu porque faltou agro, indústria e serviços.
Consumo tem que ser consequência
de uma estrutura bem alicerçada.
A última aquisição da Totvs – a Bematech, por R$ 550 milhões – é especializada em gestão de vendas para o
varejo. A empresa está otimista com
a recuperação desse segmento?
Nos últimos anos, o país registrou
o fechamento de cerca de 140 mil
lojas. Isso é quase o número de estabelecimentos comerciais dentro
de todos os shoppings que temos
no Brasil. Teremos primeiramente
que observar a reposição disso que
se perdeu. E, quando acontecer, não
consideramos que este será o princi16 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | S e t e m b r o 2 016

pal vetor de crescimento, mas consequência dos demais. Voltando à
questão das políticas, insisto: acho
que a gente não tem que pensar
que precisamos de incentivos para
produzir. O que a gente tem que
ter é uma direção definida, clara,
sustentável, e daí criar regras que
permitam ao Brasil ser mais competitivo. Se o país for competitivo,
as empresas serão competitivas, e
as coisas vão acontecer. Eu acredito
nisso. Quando observamos o Brasil
dentro do mercado mundial, ainda

Nos últimos anos, o país
registrou o fechamento
de cerca de 140 mil lojas.
Isso é quase o número
de estabelecimentos
comerciais dentro de
todos os shoppings

somos um país com mais de 200
milhões de pessoas que respondem
rápido quando há alguma distribuição de renda. Já vimos isso. Fala-se
que no Brasil até o passado é incerto, mas precisamos tirar o passado
da frente, ter definições políticas
claras, decisões de regras claras que
não tenham alternações e diminuam
os riscos para investimentos. Assim
as coisas irão acontecer.

No aspecto tributário, existe a avaliação de que ainda se tributa pouco os serviços. Qual a sua opinião?
Percentualmente o setor de serviços
pode ter uma carga tributária menor,
mas você não tem compensação de
nada. Acho que, quando se discute
tributação, a gente primeiro tem que
falar em reduzir o tamanho do Estado. Enquanto a gente não encarar
de frente que o governo está gordo
(aponta a capa da Conjuntura Econômica de agosto), que precisamos
trabalhar de fato para reduzir o tamanho do Estado, não conseguiremos fazer uma reforma tributária. É preciso
ter um orçamento e cumpri-lo, já não
se pode mais pensar em cobrir déficit
com aumento de imposto. Se a gente
tem um déficit na nossa casa, cortamos despesa, pois não depende de nós
aumentar nosso próprio salário. Nas
empresas passa o mesmo: se não se
alcança um certo nível de rentabilidade, é preciso diminuir o tamanho da
empresa. Mas no governo acontece
o contrário, essa é exatamente a discussão que hoje está na pauta do governo, e vejo complicado passar isso
(o projeto de emenda constitucional
que impõe teto para o gasto primário) tanto no Senado quando na Câmara. Mas a gente precisa encarar de
frente que é preciso limitar o custeio
do Estado – não do investimento, este
é bom – focando gradualmente o governo até ele chegar somente àquilo
que interessa: educação, saúde, segurança e legislação. O resto é da iniciativa privada. O governo não tem que
ter aeroporto, não precisa ter nada
que não seja a atividade core de um
governo. Se conseguirmos fazer isso,
aí teremos condições de dizer qual
carga tributária o Brasil pode ter para
sustentar o tamanho do Estado.
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Cortar, crescer e arrecadar
Além da redução de gastos, o equilíbrio das contas
públicas dependerá do comportamento da
receita após a retomada do crescimento
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
A crise fiscal que o país enfrenta hoje
direciona os holofotes para a urgência
de medidas que contenham o gasto
público, dentre as quais se destacam o
debate sobre a reforma da Previdência
e a proposta de imposição de um teto
às despesas correntes. Mas a dosagem
na adoção dessas medidas também depende, entre outros fatores, de como a
arrecadação se comportará daqui para
a frente. Para calcular essa trajetória,
é preciso realizar um exercício menos
óbvio, de identificar a sensibilidade
da receita tributária federal frente aos
vaivéns da atividade econômica. Em
outras palavras, qual a variação da arrecadação em relação ao PIB.
Em nota técnica publicada no início do ano, Livio Ribeiro, pesquisador
da Economia Aplicada da FGV/IBRE,
apontou que essa elasticidade da arrecadação federal em relação ao PIB está
próxima de 1. Outro estudo, publicado na Carta de Conjuntura do Ipea de
julho-setembro, reforça essa estimativa
de que a variação da receita tributária
acompanha o PIB na mesma proporção. “Também concluímos que tanto
a dívida líquida quanto a inflação não
representaram significância estatística
como fator gerador da arrecadação”,
18 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | S e t e m b r o 2 016

diz Mário Jorge Mendonça, autor do trabalho juntamente
com Luis Alberto Medrano, ambos da Diretoria
de Estudos e Políticas
Macroeconômicas
(Dimac) do Ipea.
Se a conclusão
dos dois estudos é a
mesma, eles diferem
na premissa que conduz a esse resultado.
Enquanto o modelo rodado pelos economistas do Ipea
indicou que esse nível de elasticidade
é praticamente constante desde os
anos 2000, o de Ribeiro aponta que
esse valor é resultado de uma quebra
estrutural ocorrida entre a crise de
2008 e 2011, provocando uma redução da sensibilidade da arrecadação
em relação ao PIB que, lembra no
texto, “aumenta o desafio para recuperação de uma postura fiscal superavitária”, pois indica que a retomada
da atividade deverá ser acompanhada
de um crescimento menor da receita.
Segundo o pesquisador, um acúmulo
de elementos desde o início dos anos
2000 como o aumento da carga tributária e melhorias na tecnologia da
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arrecadação, somados às características do enriquecimento da economia,
fizeram com que a elasticidade da arrecadação à atividade chegasse a 1,59
no período pré-crise mundial.
Em geral, a divergência de resultado em medidas de elasticidade ocorrem por diferenças na métrica de arrecadação – como uso de valores reais
ou nominais, bem como dos deflatores aplicados – e na metodologia econométrica. Para fazer seu exercício,
Mendonça revisitou o modelo usado
em outro trabalho, de 2010, que tinha
como base a série trimestral da carga
tributária bruta do setor público consolidado de 1995 a 2009, calculando
para o período de dezembro de 2000
a maio de 2016. Os tributos considerados foram o Imposto de Renda,
CLPJ, Cofins, IPI, IOF, imposto sobre
importação, Cide e PIS/Pasep – além
da inclusão das contribuições à Previdência pelo INSS. Já Ribeiro usou
a receita tributária real calculada
pela Secretaria da Receita Federal
com e sem receitas previdenciárias

tições de amostra, através das quais
se pode identificar, por exemplo, o
efeito de mudanças tributárias, como
desonerações, no período pós 2008.

Aumenta o desafio
para a recuperação
de uma postura fiscal

O peso do emprego formal

superavitária, já
que a receita deve
crescer menos
Lívio Ribeiro – FGV/IBRE

e, do lado da atividade econômica,
usou a demanda doméstica privada
real (deflacionada por seu respectivo
deflator) combinando consumo das
famílias e os investimentos privados
obtidos nas Contas Nacionais. Para
Ribeiro, a identificação de uma quebra estrutural foi ajudada pelo uso de
algumas variáveis de controle e par-

Ao analisar a arrecadação de forma
agregada, exercícios como o dos pesquisadores do IBRE e do Ipea não chegam a captar, entretanto, as perdas e
ganhos entre diferentes tributos que
levam ao nível de elasticidade estimado. Buscando filtrar essas dinâmicas
particulares, Luka Machado Barbosa,
economista do Itaú-Unibanco, realizou outro estudo, usando uma metodologia que divide a receita federal em
cinco grupos de acordo com a sua base
de incidência: consumo das famílias,
massa salarial, lucro das empresas,
PIB, e um último grupo que reúne receitas não tributárias como royalties e
dividendos, pouco relacionadas à atividade econômica. A ideia de Barbosa
foi identificar os motivos que levaram
a uma constância da carga tributária

Receita federal desagregada e bases relevantes de incidência
Tipo de receita
Tributos indiretos

Tributos
PIS, Cofins, IPI, imposto sobre importação

Imposto de renda pessoa IRPF, IR rendimentos do trabalho,
física e contribuições para Previdência, Salário Educação,
a seguridade social
outras contribuições
Imposto sobre lucro
das empresas

IRPJ, CSLL

Outros

IR rendimentos do capital, ir remessas ao
exterior, ir outros rendimentos, IOF, outros
impostos, Cide, complentação ao FGTS

Receita não tributária

CPSS, royalties, concessões, dividendos,
diretamente arrecadadas, outras

Arrecadação Peso na receita
(R$ bi*)
tributária

Base
Consumo das
famílias

347

30%

Massa salarial

496

43%

Lucro das
empresas

183

16%

PIB

124

11%

127

Fonte: Luka Barbosa, com dados do Tesouro Nacional. *12 meses terminados em out/15.
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sobre o PIB entre 2005 e 2014 mesmo
com o aumento das desonerações, resultando, segundo o economista Rodrigo
Octavio Orair, também do Ipea, em um
impacto de 2,5% do PIB ao ano, com
destaque para a extinção da CPMF.
O resultado obtido pelo economista indicou a importância que a massa
salarial e o consumo tiveram para a
arrecadação nesse período. Segundo
os cálculos de Barbosa, 43% da evolução da receita tributária federal nesse
intervalo foram dependentes do crescimento dos salários acima da produtividade. “Nesse período, a massa
salarial real dos trabalhadores com
carteira assinada cresceu em média
8% ao ano”, diz Barbosa. Já a receita
advinda do consumo das famílias –
controlada, nesse estudo, por tributos
indiretos como PIS, Cofins e IPI, correlacionada com as vendas no varejo
ampliado – respondeu por um peso de
30% na receita federal desagregada
no intervalo mencionado.

Para Barbosa, uma retomada do
crescimento não deverá repetir a mesma composição favorável à arrecadação. “A estimativa calculada nesse
estudo é de uma queda anual na receita líquida de 0,3 ponto percentual
do PIB entre 2016 e 2020, passando
de 17,6% do PIB em 2015 para 16%
em 2020”, diz. O economista ressalta
que esses cálculos foram realizados em
2015 para sua tese de mestrado, quando a taxa de desemprego ainda estava
em 7,9% pela PME. “Por hipótese, assumi que essa taxa era a de equilíbrio,
e que a população ocupada cresceria
na mesma taxa que a população em
idade ativa”, diz. O cenário-base desse
exercício ainda prevê um crescimento
real do PIB de 2% ao ano, recuo anual
do salário médio de 1,5%, e as vendas
no varejo acompanhando o comportamento da massa salarial formal, com
queda em torno de 0,7% ao ano.
Ainda que no longo prazo a recuperação possa acontecer em níveis melho-

res do que os estimados por Barbosa,
beneficiando a média para o período,
o curto prazo aponta a índices menos
favoráveis. No caso do varejo ampliado, estreitamente relacionado com o
consumo das famílias, as estimativas
da FGV/IBRE são de queda consecutiva, de 6,4% e 3%, respectivamente,
em 2016 e 2017. “Mesmo em um cenário mais otimista, com uma recuperação um pouco mais acelerada, o
crescimento esperado permaneceria
pequeno em 2017 (1,7%). Essa trajetória mais otimista seria compatível
com uma queda de -5,6% neste ano”,
diz Esdras Siqueira Beline, da Economia Aplicada do IBRE.
Já para o emprego com carteira assinada, a estimativa do IBRE é de que
em 2016 o saldo do Caged feche negativo em 1,12 milhão de vagas. De
janeiro a junho a perda de postos observada pelo Caged chegou a 623 mil,
contra 485 mil subtraídos no mesmo
período do ano passado. Para a taxa de

Análise desagregada da receita federal tributária (% PIB)
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
jul/15

fev/15

set/14

abr/14

nov/13

jun/13

jan/13

ago/12

mar/12

out/11

mai/11

dez/10

jul/10

fev/10

set/09

abr/09

nov/08

jun/08

jan/08

ago/07

mar/07

out/06

mai/06

dez/05

1,0%

Tributos indiretos (base: consumo das famílias)

Outros tributos (base: PIB)

Contribuições p/ seguridade social e imposto de renda pessoa física (base: massa salarial)

Receitas não tributárias

Tributação sobre o lucro das empresas (base: lucro das empresas)
Fontes: Tesouro Nacional, Receita Federal do Brasil.
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desemprego, a projeção do IBRE para
2016 é de 11,6% e, em 2017, 12,5%.
“Sempre é preciso considerar que o
movimento do mercado de trabalho
apresenta inércia tanto para cair quanto para subir, e ainda estamos no meio
do processo”, lembra Fernando de
Holanda Barbosa Filho, pesquisador
da Economia Aplicada da FGV/IBRE.
Ele ainda ressalta que, em termos de
renda, no ano passado o impacto do
desemprego foi parcialmente mitigado
pela migração de trabalhadores para
a categoria por conta própria, “o que
para a arrecadação não gera o mesmo
efeito”, lembra. “Este ano, entretanto, sequer deveremos contar com essa
ajuda pela renda”, diz, indicando que,
enquanto em 2015 o grupo por conta
própria registrou aumento de 1,14 milhão de pessoas, no acumulado deste
ano até junho cresceu em apenas 20
mil. “Isso sugere que durante 2017
teremos menos gente ocupada, menos
arrecadação, com tendência à redução
de massa salarial tanto este ano quanto no que ano vem”, diz.
A boa notícia, segundo Holanda
Filho, é que o caminho de ajuste dos
salários à produtividade deverá ser
positivo para a retomada da formalização. “Deveremos voltar à tendência de queda na informalidade, pois
todos os elementos que promovem
a formalização, como maior escolaridade, nota fiscal eletrônica, tudo
isso continua em operação e voltará a influenciar positivamente com
a saída da crise.” Ele pondera, entretanto, que não se poderá esperar
uma queda como a observada nos
últimos 10 anos, “sequer o mesmo
impacto para a arrecadação”, diz.
Barbosa, do Itaú-Unibanco, acrescenta que uma provável saída do período recessivo pela via das exporta-

Futuro pouco promissor para a receita
Renda real

Taxa de
desemprego

Saldo Caged
(acumulado trimestral)

1o Tri.

-3,20%

10,90%

-323052

2o Tri.

-4,20%

11,30%

-226491

3o Tri.

-3,40%

12,10%

-53441

4o Tri.

-2,70%

12,30%

-519882

2016

-3,40%

11,60%

-1122865

1o Tri.

-1,90%

12,50%

5160

2o Tri.

-0,30%

12,50%

157257

3o Tri.

0,20%

12,40%

180842

4o Tri.

0,90%

12,30%

-305268

2017

-0,30%

12,50%

37992

Fonte: FGV/IBRE.

ções líquidas tampouco favorecerá a
arrecadação federal como aconteceu
quando a locomotiva era a demanda
doméstica. “Isso reforça a necessidade
de que o ajuste fiscal se dê pelo lado
do gasto”, afirma. Enquanto esse ajuste não se consolida, entretanto, o aumento da carga tributária segue como
bola em jogo, e um dos caminhos
para esse aumento pode ser a continuidade do processo de reversão de
desonerações, aponta Braulio Borges,
pesquisador associado da FGV/IBRE
e economista-chefe da LCA Consultores. Borges lembra que, além da
reversão do IPI, já realizada, ainda há
margem de desoneração da folha de
pagamento. “Já houve uma desoneração parcial no final de 2015, quando
representava uma renúncia de R$ 24
bilhões. Mas ainda estamos falando de
R$ 15 bilhões ao ano que podem ser
revertidos”, diz. O economista ainda
cita a Cide e PIS/Cofins que incidem
sobre os combustíveis. “Apesar de serem valores que já foram elevados no
ano passado, ainda há uma margem

de arrecadação de R$ 50 bilhões para
alcançar o teto previsto em legislação
que não dependeriam de mudança na
lei”, diz. Outra possibilidade, enumera
Borges, é momento de receitas atípicas
expressivas – “como aconteceu entre
1998 e 2000” – que neste momento
poderiam chegar de privatização e securitização da dívida. Mendonça, do
Ipea, reitera a necessidade de cortes
pelo lado do gasto, e que o aumento
de carga tributária continua sendo a
pior alternativa. “O que observamos
no Brasil é que, uma vez que a tributação é elevada, ela não regride ao nível
inicial. Mesmo que supostamente temporário, um aumento da carga tributária é, na verdade, permanente”, diz.
“Existem estudos que demonstram
que o crescimento da carga tributária
tem relação inversa com o crescimento
econômico, e é preciso buscar medidas
que promovam crescimento e aumento da arrecadação”, afirma Mendonça, citando a privatização de empresas
estatais, e medidas que facilitem a contratação e demissão do emprego.
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Crise fiscal é só dos estados?
José Roberto Afonso
Pesquisador da FGV/IBRE e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP)

Se o Rio de Janeiro já merecia uma

a dívida consolidada estadual caiu

visibilidade ímpar no Brasil, que

o equivalente a meio ano de arreca-

dirá depois da Olimpíadas. A cri-

dação estadual (por unidade, subiu

se que assola as finanças do seu

em apenas 3 das 27 – a saber, MG,

governo estadual enseja a ilusão

AP e TO). Ainda assim os estados

de que seria monopólio do Rio ou

mergulharam em crise.

dos governos estaduais. Como estes

Para comparar estados com a

não conseguem contrair novos em-

União, vale comparar a situação ao

préstimos junto aos bancos estatais

final de 2015 com a de 2001 (primei-

e aos organismos internacionais,

ro ano com dívida reportada no rela-

lhes resta atrasar pagamentos de

tório da LRF do Tesouro Nacional).

fornecedores e servidores (se é que

A variação média anual em termos

não deixam até de empenhar gastos

constantes foi, para o consolidado

efetivamente realizados). Sem um

dos estados, de crescimento de 1,6%

diagnóstico atualizado e preciso da

da DCL contra 4,3% da RCL – ou

realidade estadual, será difícil en-

seja, o endividamento caiu porque

contrar o caminho definitivo para

conseguiram aumentar a receita 2,7

equacionar a crise.

vezes mais rápido do que a dívida.

Uma singela comparação entre o

No mesmo período, o desempenho

grau de endividamento estadual vis-

anual da União repetiu a mesma ten-

à-vis o federal à luz da Lei de Res-

dência, mas em ritmo pior nos dois

ponsabilidade Fiscal (LRF) conclui

quesitos: a DCL cresceu 2,2% con-

contra a ideia dominante.

tra 3,0% na RCL.

A lei adota como indicador bási-

vez em dezembro de 2000, caiu

Uma simulação é supor que, en-

co a razão entre dívida consolidada

para 1,04 em 2011 e depois subiu

tre 2002 e 2015, a dívida e a recei-

líquida (DCL) e a receita corrente lí-

para 1,19 em 2015 (refletindo em-

ta estadual tivessem se comportado

quida (RCL), tendo o Senado fixado

préstimos induzidos pelo governo

como ocorreu com ambas as contas

o teto em duas vezes aquela receita

federal nesse período mais recente e

da União – ver gráfico 1. Ao final do

para estados. No conjunto deles, a

também os efeitos da recessão). No

período, o índice estadual de DCL/

razão efetivamente apurada de 1,70

período em que foi aplicada a LRF,

RCL estimado seria de 1,4 vez, um
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quarto acima do 1,2 vez efetivamen-

Ainda que em crise hoje, no pós-

te apurado. Expressando em bilhões

Pode se revelar uma

LRF o endividamento público esta-

aposta alta demais

que o federal porque ao menos es-

acreditar que a crise seja

Senado e nos contratos de rolagem,

apenas de uma esfera de

sofreu a menor restrição legal para

governo, ou mais ainda,

resiste a que o Congresso aprove.

de uma ou poucas

dência anterior da dívida (variação

de reais, se seguisse o mesmo ritmo
federal (que visivelmente disparou
muito mais em tempos de crise), em
2015, a dívida estadual teria saltado
de 631 observados para 702 supostos, bem assim a receita cairia para
502 no lugar dos 528 efetivos.
Vale comparar o desempenho do
governo federal contra cada um dos
estados. Pelo lado da receita, esta
cresceu mais em todas as 27 unida-

dual se comportou muito melhor
teve sujeito a limites fixados pelo

incrementar sua dívida – até hoje
Se os estados tivessem mantido tende 1,4% ao ano entre 2001-2010),

unidades federadas

des (desde 3,4% de SP até a melhor

enquanto o governo federal nunca

mesmo com a receita caindo com a

taxa de 6.9% no PA) mostrando

recessão (variação de 2,8% entre

que, no pós-LRF, fizeram um esfor-

2010-2015), ainda teria ocorrido

ço muito maior de melhoria da ar-

redução do endividamento estadual

recadação. Mesmo com a recessão

em 13 estados no longo prazo; de-

e isso reforça que o maior erro foi o

pesando, entre 2010 e 2015, a RCL

pois de 2010, isso também ocorreu

cometido pelas autoridades federais

de todos os 27 estados cresceu mais

em seis unidades e outras 10 unida-

a liberar o endividamento recente

que o 0,6% da receita federal. Valo-

des ela cresceu menos que a federal;

para aqueles governos.

riza esse resultado o fato do ICMS

e mesmo quem desajustou recente-

Para corrigir esse problema tam-

perder espaço no sistema tributário

mente (como incremento anual de

bém é preciso cuidado para não in-

brasileiro e o FPE ter sua base cada

30% em TO ou CE), eram entes

vestir em medidas que possam vir a

vez mais esvaziada. Pelo lado da dí-

pouco endividados e que tomaram

ser insuficientes ou inexequível. É

vida, impressiona o decréscimo real

muito crédito no exterior.

preciso atentar que mais uma vez

Gráfico 1: Evolução do endividamento público estadual
DCL/RCL – Simulado

DCL/RCL – Realizado
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Fontes: MF-STN e FGV/IBRE. Elaboração FGV/IBRE.
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há um descompasso entre as contas

Talvez até surpreenda ainda mais

Mesmo tendo se endividado em

públicas federais e estaduais no caso

porque o corte de gasto primário se

ritmo inferior ao do governo fede-

específico das despesas primárias.

dá sobre uma base já deprimida.

ral no pós-LRF e mesmo já cortadas

A despesa primária liquidada pe-

A eventual aplicação de uma

despesas primárias no último ano e

los estados, segundo informado nos

emenda constitucional que congele

meio, os governos estaduais mergu-

relatórios da LRF divulgados pela
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Gráfico 2: Evolução da despesa primária estadual – 2014 ao 1o semestre de 2016
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Inércia versus credibilidade
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV/EPGE

A inflação brasileira em 2015 ultrapassou os 10% (10,7% medida pelo
IPCA do IBGE); a previsão para
2016, na última semana de agosto,
era uma taxa de inflação de 7,3%,
e a previsão para 2017 é de 5,1%.
Nada mal para um país que deixou
de cumprir o protocolo do programa de metas de inflação no governo
da presidente Dilma.
Este protocolo estabelece que toda
vez que a inflação prevista se afasta
do centro da meta de 4,5%, o Banco
Central deve subir a taxa de juros de
um valor maior do que a diferença entre a previsão e o centro da meta. Na
prática, o centro da meta não serviu
de ponto de referência para a política
monetária e o Banco Central procurou colocar a taxa de inflação abaixo
do limite superior da meta. O resultado é que a taxa de inflação ficou ligeiramente abaixo de 6,5% ao ano, o
limite superior da meta, no primeiro
mandato da presidente Dilma.
O que acontece quando alguém
promete uma coisa e faz outra? Como
não existe almoço grátis o preço que
se paga é a perda de credibilidade.
Esta leva tempo para ser adquirida,
mas se perde da noite para o dia. A
teoria monetária moderna enfatiza
a credibilidade como um ingrediente essencial para a diretoria de um
banco central. Os leigos muitas vezes

não entendem este ponto. O Comitê
de Política Monetária nos comunicados e atas de suas reuniões anuncia
o que pretende fazer com a taxa de
juros nas próximas reuniões. O mercado interpreta cuidadosamente estas
informações e antecipa o comportamento da taxa de juros. Na próxima
reunião do Comitê, o Banco Central
implementa o que tinha anunciado
previamente. Mantendo, subindo ou
diminuindo a taxa de juros.
Para um observador que não entende de política monetária a conclusão
apressada é de que o setor financeiro
tem o comando da política monetária.

A falácia aqui reside no argumento de
que o que vem antes causa o que vem
depois. Na verdade, o setor financeiro
seguiu as instruções do Banco Central,
antecipando sua decisão. Caso o Banco Central não cumpra o prometido
sua credibilidade foi para o espaço. A
melhor saída para a sociedade neste
caso é demitir a diretoria do Banco
Central e nomear novos diretores. Foi
o que aconteceu com o Brasil no governo do presidente Temer.
A imprensa aqui e acolá tem entrevistas com analistas e comentaristas
afirmando que a inércia inflacionária
é uma doença séria da economia brasileira. O brasileiro teria a mania de
reajustar os preços com base na inflação passada. Aqui cabe um parêntese.
A inércia inflacionária é um fenômeno
universal. Nós, brasileiros, fazemos
parte desta aldeia global e temos comportamento semelhante. Entretanto, a
nossa experiência é diferente dos países do hemisfério norte. Até 1994 o
Brasil era um país de inflação crônica. No governo da presidente Dilma
estávamos voltando à inflação de dois
dígitos, que caracteriza o início da doença. As pessoas não são bobas e dançam de acordo com a música. Moral
da história: mude a música que o povo
seguirá o novo ritmo, isto é, recupere a
credibilidade cumprindo o prometido
que a inércia diminuirá.
S e t e m b r o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 2 5
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Classes econômicas, relações de
troca e passivo externo líquido
Rubens Penha Cysne
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV/EPGE)

Já em 1998, alguns economistas no
Brasil alertavam para a importante
necessidade de se qualificarem adequadamente as estatísticas de poder
aquisitivo e classes econômicas1 em
períodos nos quais o déficit na conta-corrente do balanço de pagamentos se mostra positivo e demasiado
elevado (relativamente ao PIB e às
exportações) durante muitos anos.2
O mesmo se deu em 2009, desta vez com respeito à possibilidade
de uma “maldição dos termos de
troca”.3 Ou seja, de uma bonança
apenas temporária dos preços das
exportações, relativamente àqueles das importações, sendo tratada
como se permanente fosse.
Isto porque, como se sabe, o salário real de pleno emprego (bem
como o emprego) cresce quando
a moeda nacional se valoriza. Ou
quando os termos de troca melhoram. A não observação destes fatos
e de sua transitoriedade, quando da
divulgação das estatísticas de poder aquisitivo e classes econômicas,
pode não ser útil ao planejamento de
longo prazo de consumidores e empresários. Pode também confundir
escolhas políticas, majorar o ciclo
econômico e implicar perdas finan2 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | S e t e m b r o 2 016

ceiras e de bem-estar para empresários e indivíduos.
A necessidade de reversão do
processo de acumulação de passivos externos se evidencia quando aumenta além de certo ponto
o fluxo anual de remuneração ao
capital passado liquidamente à

propriedade de não residentes (que
corresponde ao valor acumulado
dos déficits em conta-corrente no
período considerado). Neste ponto, há necessidade de redução do
déficit externo corrente. Como
ocorreu, por exemplo, em 2015.
A divulgação de estatísticas de
migração positiva de classes econômicas precisa ser feita deixando
claro se os ganhos se referem a fatores permanentes (por exemplo,
por elevação de produtividade)
ou transitórios. No setor público,
em particular, ativos temporários
transformam-se não raro em passivos trabalhistas que se querem
permanentes, seja de folha salarial
ou previdenciária. O estado do Rio
de Janeiro, atualmente, provê um
exemplo deste tipo de problema.
A melhora dos termos de troca
entre 2005 e 2014 já tem sido correlacionada, através de alguns escritos, com a melhora temporária de
poder aquisitivo e consequente migração vertical de classes ocorrida
neste período.
Concentramo-nos aqui em um
segundo ponto pouco mencionado, mas igualmente importante: a
facilidade com que se podem obter
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migrações positivas nas classes econômicas quando da presença de fortes captações de poupança externa.
Tal ponto pode ser visualizado como
contrapartida da correlação positiva
entre valorização cambial e salários
reais de pleno emprego à qual nos
referimos anteriormente.
Nos 20 anos que vão de 1995 a
2014, o Brasil apresentou déficit na
conta-corrente do balanço de pagamentos em todos os anos, exceto
nos cinco anos que vão de 2003 a
2007. Em dólares de poder aquisitivo médio de 2015, o total acumulado do déficit, ou seja, do saldo
das importações sobre exportações
de bens e serviços e transferências
unilaterais (conta-corrente) foi de
US$ 762.032,00. Em reais, à taxa
de câmbio média de 2015, chega-se
a aproximadamente R$ 2,5 trilhões,
ou 43% do PIB de 2015.
Observa-se no gráfico a queda
do índice de pobreza e o aumento
da classe média. Ao mesmo tempo,
entretanto, a linha de tendência de

elevação do passivo externo líquido
no período é claramente crescente.
Quanto que os termos de troca e os
déficits na conta-corrente explicam a
migração entre classes sociais neste período é um ponto em aberto, que precisa ser investigado empiricamente.
Claro que inúmeros outros fatos
macroeconômicos e algumas ações sociais meritórias (por exemplo, o programa Bolsa Família) contribuíram
para a evolução do poder aquisitivo
das camadas menos favorecidas no período considerado. Claro também que
o Brasil precisa avançar ainda muito
mais na correção de seus problemas
sociais e na correção de sua péssima
distribuição de renda. Mas estes não
são os pontos que tratamos aqui.
Nosso ponto reside em explicitar
que as estatísticas de classes econômicas, afetadas que são por fatos
transitórios, precisam ser consideradas com a devida cautela.
Infelizmente, parte do que no passado se considerou como uma conquista social tem, desde o início de

2015, sob forte reversão de emprego
e renda, se revelado uma fonte de fomento ao ciclo econômico. Isto implica agora uma queda de bem-estar
que poderia, talvez, ter sido parcialmente evitada. Principalmente das
classes menos favorecidas, onde se
concentra a maior parte dos 11 milhões de desempregados atuais. 

1
Usamos aqui o termo “classes econômicas”
para explicitar a diferença deste conceito, baseado em poder aquisitivo, em relação a conceitos mais abrangentes (e em geral mais estáveis) de classe social.
2
Veja, por exemplo, artigo “Pobreza e Salário
Mínimo” no Jornal do Brasil de 17/11/1998, citado nas referências deste texto.

Veja, por exemplo, o artigo “Maldição dos Termos de Troca”, publicado na revista Conjuntura
Econômica, v. 63, n. 8, p. 32-36, ago/2009, citado nas referências deste texto.

3

Referências
CYSNE, R.P. Pobreza e salário mínimo. Jornal do
Brasil, Opinião, 17/11/1998.
______. Maldição dos termos de troca. Conjuntura Econômica, v. 63, n. 8, p. 32-36, ago. 2009.
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As políticas de apoio à inovação
têm funcionado no Brasil?
Mauricio Canêdo Pinheiro
Pesquisador da Economia Aplicada da FGV/IBRE

Após alguns anos variando entre
estagnação e leve redução, os gastos em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) como proporção do PIB têm
aumentado consistentemente no Brasil desde meados da década passada.
O Brasil investe aproximadamente
1,2% do PIB em P&D. Se não chega
a ser um desempenho brilhante, está
longe de ser um fracasso. Trata-se
de percentual próximo ao de alguns
países mais desenvolvidos, como
Espanha e Itália, e muito superior ao
dos países da América Latina.
A comparação com os países
mais ativos nessa área mostra que,
no caso brasileiro, são os investimentos privados em P&D que
ainda são modestos e precisam ser
aumentados. Nesse sentido, o governo se tornou mais ativo no apoio à
inovação nos últimos anos. A título
de ilustração, praticamente todo o
incremento do esforço brasileiro em
P&D foi resultado de aumento do financiamento pelo setor público. Dados da Pesquisa de Inovação (Pintec)
do IBGE apontam que entre 2000
e 2011 a porcentagem de empresas
industriais contempladas com algum
tipo de política pública de fomento
à inovação aumentou de 5,3% para
2 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | S e t e m b r o 2 016

12,4%. Os recursos disponíveis para
o financiamento à inovação (inclusive com uma maior participação do
BNDES), bem como os incentivos
fiscais às atividades de P&D também cresceram a olhos vistos.1
A propósito, o Brasil possui um
conjunto bastante abrangente de ferramentas de políticas públicas de fo-

mento à inovação. Obviamente, elas
não estão isentas de falhas e podem
ser melhoradas (inclusive com relação à coordenação entre as várias
ferramentas de política pública). No
entanto, levando em consideração as
evidências disponíveis na literatura
da área, de todas as iniciativas de
política industrial no Brasil, aparentemente a política de inovação é uma
das mais bem desenhadas.2
No entanto, dado o esforço em
termos de políticas públicas de
apoio às atividades inovativas colocadas em prática nos últimos anos, o
avanço foi bastante modesto. Houve
melhoras em alguns indicadores de
esforço inovativo, mas o resultado
em termos de incremento do número
de empresas que fazem inovação foi
modesto. Neste ponto cabe salientar
que boa parte da inovação no âmbito
das empresas industriais – no Brasil
e no resto do mundo – prescinde de
atividades de P&D. Há um universo
não desprezível de empresas que não
são capazes de deslocar a fronteira
tecnológica, mas que conseguem
inovar pela adaptação e combinação de tecnologias existentes. Neste
caso, as evidências brasileiras indicam que, para as empresas, a ativi-
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dade inovativa mais importante (e
na qual são dispendidos mais recursos) tem sido a compra de máquinas
e equipamentos. Na verdade, mesmo
para as empresas maiores, nas quais
a atividade de P&D é mais disseminada, a compra de bens de capital se
mostra muito relevante.
Este fato ganha mais relevo à luz
da evidência de que a importação de
bens de capital é um importante canal de absorção de tecnologia. Tanto que a relevância deste aspecto no
desenvolvimento dos países do Leste
Asiático, apontados como casos de
sucesso de políticas industriais e de
apoio à inovação, é enfatizada por
vários autores. Na mesma linha, as
evidências indicam que a redução de
tarifas para bens de capital e insumos intermediários é o canal mais
importante pelo qual a abertura comercial recente tem gerado aumentos
na taxa de crescimento dos países.3 E
as evidências específicas para o Brasil também apontam nessa direção.4
Entretanto, o Brasil é um dos países
mais fechados do mundo, em especial no que diz respeito a máquinas
e equipamentos. Não apenas a penetração das importações em bens de
capital é baixa no Brasil na comparação com outros países, como caiu
entre 2001 e 2011.5
Esse panorama é, em parte, herança de políticas industriais voltadas para o fomento da indústria
doméstica em virtualmente todos os
elos da cadeia produtiva e do modelo de substituição (não competitiva)
de importações. No entanto, após
interregno de alguns anos, chama
a atenção o recente e gradativo aumento de políticas industriais que
tendem a aprofundar este modelo
de desenvolvimento autárquico, no

Entre 2000 e 2011 a
porcentagem de empresas
industriais contempladas
com políticas públicas
de fomento à inovação
aumentou de 5,3%
para 12,4%

qual insumos intermediários e bens
de capital são fortemente protegidos
da competição internacional.
Nesse sentido, há uma contradição entre a política de inovação e
boa parte das demais iniciativas de
política industrial, principalmente
porque estas últimas têm tido um
viés cada vez mais protecionista
nos últimos anos. As empresas não
inovam por acaso, mas para obter
vantagens sobre seus concorrentes e
aumentar seus lucros. Mesmo que o
custo do investimento em inovação
caia como resultado das políticas públicas de apoio a essa atividade – e os
dados da Pintec parecem indicar que
isso de fato ocorreu – se as empresas
brasileiras não enxergarem benefícios significativos na atividade, não
aumentarão significativamente o esforço inovativo.
Ou seja, não basta reduzir o custo. É preciso também aumentar o
benefício percebido pelas empresas
com a inovação. E, nesse sentido,
a competição é provavelmente uma
das ferramentas mais poderosas

para alcançar esse objetivo. Uma das
principais alavancas do investimento
em inovação é a pressão competitiva
exercida pelos concorrentes.
Obviamente não se está negando
a importância de políticas públicas
de fomento à inovação, tampouco
ignorando que há outros fatores
que influenciaram os resultados
recentes destas políticas. Mas ao
isolar as empresas brasileiras da
competição internacional e ao aumentar o custo do acesso a bens
de capital importados e, portanto,
reduzir a possibilidade de absorção
de novas tecnologias pela compra
de máquinas e equipamentos, boa
parte da recente política industrial
tem jogado contra a inovação no
âmbito das empresas. 

Por exemplo, entre 2005 (ano imediatamente
anterior à entrada em vigor da Lei do Bem) e
2014 os incentivos fiscais para atividades de
P&D cresceram aproximadamente 1,7 vez mais
do que o PIB.

1

As evidências apontam que a maioria dos
programas de apoio à inovação – a principal
exceção é a Lei de Informática – gera incremento no esforço de inovação das empresas.
Para mais detalhes ver CANÊDO-PINHEIRO, M.
Inovação no Brasil: panorama geral, diagnóstico e sugestões de política. In: VELOSO, F.A.A.;
PEREIRA, L.V.; BINGWEN, Z. (Orgs.). Armadilha
da renda média: visões do Brasil e da China. Rio
de Janeiro: FGV, p. 81-106, v. 1, 2013.
2

Ver, por exemplo, ESTEVADEORDAL, A.; TAYLOR,
A.M. Is the Washington Consensus dead? Growth, openness, and the great liberalization,
1970s–2000s. Review of Economics and Statistics,
v. 95, p. 1669-1690, 2013.

3

A este respeito ver ARAÚJO, S.; FLAIG, D. Quantifying the effects of trade liberalisation in Brazil. A computable general equilibrium model
(CGE) simulation. OECD Economics Department
Working Papers, n. 1295, 2016.
4

Ver CANÊDO-PINHEIRO, M. Abertura, inserção
nas cadeias globais de valor e a política industrial brasileira. Dossiê Cebri, Edição Especial, v. 2,
ano 13, p. 34-39, 2014.
5
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CNJ: Captura Nacional da Justiça
Leandro Molhano Ribeiro
Professor da Escola da FGV/Direito Rio

O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) foi instalado em 2005 com
objetivos ambiciosos: ampliar o
acesso à Justiça, aumentar a qualidade e eficiência da prestação
jurisdicional e modernizar o Poder
Judiciário em âmbito nacional. Para
promover esses fins, atribuíram-se
ao CNJ tarefas e poderes tanto de
“atacado”, quanto de “varejo”. De
um lado, para o planejamento estratégico e a formulação sistemática
de políticas judiciárias de âmbito
nacional, o CNJ ganhou funções
normativas, isto é, o poder de criar
regras sobre vários aspectos da administração dos tribunais – orçamento e gastos do Poder Judiciário,
política de recursos humanos, planejamento e controle, comunicação
e tecnologia, sistemas de cadastro.
De outro lado, o desenho do CNJ
incluía também uma “supercorregedoria” de alcance nacional, com poderes para discutir casos concretos
de infrações disciplinares de juízes e
servidores da Justiça.
Com exceção das associações de
magistrados, sobretudo no âmbito
estadual, a entrada em cena do CNJ
foi largamente celebrada. Após o
Supremo Tribunal Federal confir3 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | S e t e m b r o 2 016

Diego Werneck Arguelhes
Professor da Escola da FGV/Direito Rio

mar em 2005 a constitucionalidade
da criação do órgão, todos aguardavam os próximos passos do
Conselho. As expectativas só aumentaram quando, ainda em 2005,
o CNJ vedou a prática do nepotismo em todo o Poder Judiciário.

Dez anos depois, porém, há razões
para questionar esse otimismo. Por
um lado, o CNJ deu contribuições
importantes para a modernização
do sistema judicial – por exemplo,
com relação ao funcionamento do
sistema prisional, e com a produção de estatísticas sobre a produtividade do Judiciário (“Justiça em
Números”). Mas a atuação do órgão parece estar perdendo fôlego
em algumas questões centrais que
estavam por trás da sua criação.
Se a ideia era enfraquecer a lógica corporativa embutida quando
juízes se autorregulam, criando
um órgão comprometido com uma
lógica de eficiência e uniformização, os sinais dos últimos anos têm
sido preocupantes.
Em 2015, por exemplo, o presidente do STF e do CNJ, ministro
Ricardo Lewandowski, estabeleceu
dois conselhos consultivos para assessorar a presidência do Conselho
– um formado por associações de
magistrados, outro por membros
do colégio permanente de presidentes de tribunais. Agindo através
desses órgãos consultivos, as associações de magistrados e de presidentes de tribunais teriam canais
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institucionais para influenciar decisões políticas do CNJ a respeito da
gestão e administração da Justiça.
Essa medida gerou uma nova rodada de debates sobre o alcance dos
poderes do tribunal: diante de críticas públicas sobre o quanto esses
conselhos consultivos restringiam
o CNJ a um fórum corporativo, o
ministro Lewandowski os defendeu
como expressão de um modelo de
democracia participativa previsto
na Constituição.
Recentemente, o CNJ editou a
Resolução 226/2016, com novas
regras para a participação de magistrados em atividades docentes e
palestras e conferências e eventos
semelhantes. Palestras e conferências de juízes passam a ser consideradas atividades docentes, devendo
ser comunicadas ao respectivo tribunal, que, por sua vez, disponibilizará online informações sobre
a instituição de ensino e horário
da disciplina. Contudo, a proposta
original da Resolução 226, feita a

O CNJ deu contribuições
importantes para a
modernização do
sistema judicial – por
exemplo, com relação
ao funcionamento do
sistema prisional

partir de provocação do deputado
Rubens Bueno, obrigava a divulgação dos valores recebidos pelos
magistrados. No processo decisório
do CNJ, essa regra foi retirada, o
que gerou muitas críticas de falta
de transparência e foi interpretado
pela imprensa como uma autorização oficial para que ministros e

juízes ministrem palestras com pagamento sigiloso.
Por que um órgão criado para
controlar o comportamento profissional de juízes apresentaria essa
tendência corporativista? O próprio desenho institucional do CNJ
pode nos dar respostas, em três níveis diferentes. Primeiro, sua composição. O Conselho é formado
por maioria de magistrados (nove
magistrados, dois membros do Ministério Público, dois advogados e
dois cidadãos), com mandatos curtos (dois anos), sendo possível uma
recondução. Qualquer magistrado
que ocupe uma dessas vagas sabe
que, ao final de dois anos, ou após
uma recondução, eventualmente
voltará à sua posição original no
tribunal, convivendo com os mesmos atores que deveria ter regulado; o problema se torna ainda
pior no caso dos juízes de primeira
instância, que voltarão a responder
hierarquicamente aos desembargadores que talvez tenham desagra-

Percentual de resoluções do CNJ contestadas por ADIS e
% de ADIS ajuizadas contra resoluções
45
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Supremo em Números.
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dado com seus votos no Conselho.
Assim, o próprio desenho do Conselho cria uma dinâmica de “porta
giratória” automática no caso de
magistrados, além dos seus próprios vieses individuais como membros da corporação.
Ao longo da última década, conforme ficou claro que o CNJ não
sairia de cena por força de decisões do Supremo, a política interna dos tribunais e das associações
de magistrados foi se organizando
para preencher muitas das vagas no
Conselho. É como se as mesmas visões restritivas da atuação do órgão
encontrassem diversas maneiras de
se manifestar e lutar para prevalecer: externamente, via contestação
no Supremo e críticas públicas ao
CNJ, e internamente, via “captura”
do processo decisório do órgão com
a indicação de pessoas comprometidas com visões mais restritivas.
Segundo, o presidente do Conselho Nacional, que por força do texto constitucional é sempre o presidente em exercício do STF, exerce
grandes poderes na definição da
pauta da instituição. Originalmente pensado para evitar conflitos entre o Supremo e o CNJ, ligando as
duas instituições por meio de um
presidente único, esse desenho na
prática torna o Conselho sujeito
às variações de agenda da presidência do Supremo a cada dois
anos. Cada presidente dá um tom
diferente, não apenas nos temas a
serem enfrentados, mas também
na extensão das competências do
próprio órgão. Presidentes do STF
com ligações mais fortes com a magistratura de carreira, por exemplo,
como Lewandowski e Cezar Peluso, atuaram em vários momentos
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Cada presidente (do CNJ)
dá um tom diferente,
não apenas nos temas a
serem enfrentados, mas
também na extensão das
competências do
próprio órgão

de maneira mais alinhada com os
interesses dos juízes; em 2011, Peluso entrou em rota de colisão direta com a então corregedora-geral
do CNJ, Eliana Calmon, quanto à
extensão dos poderes disciplinares
do Conselho. Na prática, as competências e a própria missão do
CNJ, mencionadas de forma genérica pela Constituição, são concretamente estabelecidas, interpretadas e reinterpretadas pelos seus
próprios membros e presidentes.
Evidências da motivação corporativa dos magistrados podem
ser encontradas na judicialização
promovida pelas associações de
magistrados e magistrados individualmente no STF. Considerando o
conjunto de resoluções do CNJ que
poderiam ter sido contestadas em
um dado período, observamos que
o órgão foi mais questionado no
início da sua instalação. As principais contestações na época partiram
de associações de juízes contrárias
à instituição do órgão e de associações e governos estaduais e assem-

bleias legislativas contra a decisão
proibindo o nepotismo. A partir de
2007, o número de ações no STF
contra ações do CNJ aumenta. Nesse momento, as associações são o
principal motor de judicialização
contra as resoluções. Respondem,
no geral, por mais de 65% de todas
as ações diretas de inconstitucionalidade contra atos do Conselho,
enfocando basicamente decisões
sobre carreira, salários e aspectos
disciplinares – justamente os temas
que dizem respeito a questões de
funcionamento interno do Judiciário, preocupação-chave por trás da
criação do órgão.
A contestação da atuação do
Conselho no STF é majoritamente
obra de associações de magistrados.
Se essa contestação diminui ao longo
do tempo, pode ser sinal de arrefecimento das pretensões corporativas
de podar, via STF, os poderes do órgão. Mas, considerando as variáveis
de desenho institucional apontadas
acima, os dados podem sugerir uma
dinâmica totalmente distinta, e muito mais perigosa: a queda na contestação pode indicar simplesmente
que o Conselho passou a criar regras menos conflitantes com os interesses das associações de juízes.
Em outras palavras, é possível que
sucessivas presidências e composições mais ligadas aos interesses da
magistratura estejam conseguindo
fazer, por dentro do próprio Conselho, o que não foi possível fazer via
contestação no Supremo: alinhar
mais o órgão com a visão dos próprios juízes sobre como o Judiciário
deve funcionar. Apesar de criado há
mais de uma década, parece que o
destino institucional do CNJ ainda
está em construção.

CRESCIMENTO

Recuperação
ainda incerta

Melhora de alguns indicadores pode sinalizar que a
economia estaria saindo do fundo do poço, embora ainda
existam muitas incertezas quanto à velocidade de uma
provável recuperação econômica

Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro

O tráfego flui, mas com muita atenção. É assim, como
ocorre naqueles cruzamentos nos quais se adota a
sinalização luminosa em vermelho intermitente, que
parece estar acontecendo com a indústria brasileira
de bens de capital. Na ponta, a produção apresenta
sintomas claros de que começa a melhorar, mas resta
um enorme fluxo represado que vai requerer muito
tempo para ganhar contornos de normalidade, isso se
a sinalização em vez de caminhar para o verde não
voltar ao vermelho fixo.
Os dados do primeiro semestre deste ano da
Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF)
do IBGE, na comparação mês a mês livre de efeitos
sazonais, mostram uma fotografia muito parecida com
essa alegoria sobre o tráfego urbano. Desde janeiro que
o indicador se manteve positivo, acumulando 13,9% de
crescimento até junho após um ano de 2015 no qual foi
negativo em 10 dos 12 meses.
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Apenas de outubro a dezembro

empresários sobre os rumos da eco-

gem que se tornou comum entre mui-

a perda acumulada na ponta foi de

nomia, embora essa mudança pareça

tos analistas de que a economia chegou

12,5%, o que significa que foi ne-

um pouco mais voltada para o futu-

ao fundo do poço e que agora, como

cessário o dobro do tempo para se

ro”, avaliou o técnico do IBGE.

um elevador, está sendo impulsionada

recuperar o patamar de setembro do

Macedo expõe mais números que

pela mola que fica lá embaixo, ajuda-

ano passado, como ressalta André

justificam a desconfiança: de feverei-

da pelos cabos de aço do desanuvia-

Macedo, gerente da Coordenação

ro a agosto de 2015 a produção de

mento do horizonte político.

de Indústria do órgão estatístico fe-

bens de capital acumulou quase 30%

A expectativa trazida não ape-

deral, lembrando também que ape-

de queda, e quando se observa a sé-

nas pelos números do IBGE, mas

sar da bem-vinda sinalização posi-

rie que compara o mês com o mes-

dos financiamentos para máquinas

tiva, a produção de bens de capital

mo mês do ano anterior, a queda de

e equipamentos do BNDES, por in-

ainda fechou a primeira metade

3,9% de junho foi a 28 consecutiva

termédio do Finame, das sondagens

deste ano em um nível 41,3% abai-

nessa forma de comparação. Nos 12

da FGV/IBRE entre outros indica-

xo do seu pico histórico registrado

meses encerrados em junho, a pro-

dores são ainda mais ambiciosas:

em setembro de 2013, ou seja, há

dução dos bens que representam um

sendo o desempenho dos bens de

apenas três anos.

retrato aproximado de como andam

capital, especialmente da produção

“Claramente há uma mudança

os investimentos acumulou queda

de máquinas e equipamentos, uma

em relação àquele comportamento

de 26,9% em relação aos 12 meses

aproximação de como estão se com-

de queda que vinha sendo observa-

anteriores, apesar de toda esperança

portando os investimentos, poderia

do, especialmente no caso dos bens

trazida pela evolução na dianteira.

estar acontecendo uma retomada

a

de capital. É claro que isso tem a

São evidências de que não se pode

da economia como um todo anco-

ver com uma melhora do humor dos

ainda apostar todas as fichas na ima-

rada na mais consistente das suas
pernas, diferentemente da retomada pós-crise de 2008 e 2009, que se
sustentou principalmente no consumo, com resultados desastrosos no
médio e longo prazo.
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56,7%, a ponto de tornar positivo,

Momento de cautela
Para a coordenadora técnica do Boletim Macro da FGV/IBRE, Silvia
Matos, o momento ainda é de cautela, tanto em relação à perspectiva
de que os bens de capital possam
estar comandando uma retomada

Por que uma empresa
investe? Por enxergar

própria retomada. “Quando a situ-

junho de 2015.
Quando os dados são do primeiro semestre, comparados ao

perspectivas de crescimento

mesmo período do ano passado,

e por perceber um

cautelosa. A receita líquida total

ambiente de estabilidade

cado interno foi 46,3% inferior e

macroeconômica

Apenas as exportações apresenta-

da economia como um todo, quanto em relação à consistência dessa

em 9%, até o aumento em relação a

ação está muito ruim uma pequena
melhora traz otimismo porque é um

surgem razões para uma análise
foi 29,3% menor, a receita do mero consumo aparente caiu 25,4%.
ram aumento, de 1,1%. Especifica-

novo patamar que se apresenta, é
Silvia Matos – FGV/IBRE

um ‘novo bom’”, comenta, alertan-

mente ao avaliar o comportamento

do para o fato de os números po-

excepcional do consumo aparente

sitivos estarem muito distantes de

a equipe da Abimaq expôs seu ce-

patamares bem mais confortáveis

ticismo: “As altas taxas de ociosisileira da Indústria de Máquinas

dade observadas em todos os seto-

O alerta de Silvia faz sentido e se

e Equipamentos (Abimaq) trouxe

res da indústria de transformação

alinha com avaliações feitas recen-

vários números positivos na compa-

colocam como incerta a retomada

temente por segmentos representati-

ração de junho com maio. A receita

dos investimentos no curto prazo,

vos da própria indústria de bens de

líquida cresceu 4,2%, toda apoia-

mesmo após esse pico ocorrido em

capital, mesmo ancoradas em dados

da no mercado interno cujo cresci-

junho/16”. Realmente, os dados

positivos. O balanço do primeiro

mento foi de 10,2%, e o consumo

da Sondagem Conjuntural da In-

semestre feito pela Associação Bra-

aparente cresceu impressionantes

dústria de Transformação da FGV/

alcançados anteriormente.

Seis meses consecutivos de crescimento na ponta
Variação (%) mês a mês dos bens de capital em relação ao mês imediatamente anterior (2015 e 2016 com ajuste sazonal)
6,3
3,6

3
1,1
Janeiro

Fevereiro

Março

2

1,5

Abril

Maio

2,1
1,8
Junho

-5,3

-5,3

Agosto

-0,8

-1,4
-5,3

Julho

-6,4

Setembro

Outubro
-1,9

Novembro

Dezembro

-2,3

-6,8
-8,7

2015
Fonte: IBGE.
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mente em 2015. A entidade tam-

IBRE não são animadores, apesar

Claramente há uma

bém entende que os ganhos obti-

mudança em relação aquele

cambial não foram suficientes para

comportamento de queda

que os preços das máquinas e equi-

de uma movimentação ligeiramente ascendente nos meses recentes.
Em julho o Nível de Utilização da
Capacidade Instalada (Nuci) da indústria de máquinas e equipamentos estava em apenas 66%, o da
indústria de bens de capital como
um todo, em 67,4%, o da indústria
de bens duráveis em 67%, e o de
toda a indústria de transformação

dos com o ciclo de desvalorização

que vinha sendo observado,

repor as margens, resultando em
pamentos estariam abaixo dos custos dos insumos de produção.
Não é muito diferente a análise

especialmente no caso dos

feita pela WEG, uma das principais

bens de capital

equipamentos, na divulgação do seu

estava em 74,3%.

fabricantes brasileiras de máquinas e
balanço do segundo trimestre deste

Apesar dos indicadores de proAndré Macedo – IBGE

dução positivos do IBGE, a Abimaq

ano que trouxe uma queda de 9,7%

atribuiu a alta do consumo apa-

no lucro líquido (R$ 255 milhões) em

rente de junho principalmente às

relação ao primeiro trimestre e uma

importações de máquinas e equi-

redução de 3,4% na receita opera-

pamentos, que no último mês do

na casa dos dois dígitos no ano e

cional líquida (R$ 2,34 bilhões) na

primeiro semestre deste ano qua-

a taxa de juros elevada (Selic em

mesma forma de comparação.

se dobraram de valor, alcançando

14,25%) desencoraja os investi-

A empresa, por restrições legais

US$ 2,32 bilhões, 93,5% acima do

mentos. Além do mais, de acor-

às companhias abertas, preferiu não

valor de maio. Para a principal enti-

do com a análise da Abimaq, o

falar sobre as perspectivas futuras,

dade representativa do setor, não há

novo ciclo de valorização do real

mas na análise dos dados do balan-

motivos para comemorações.

iniciado este ano já teria anulado

ço o seu presidente, Harry Schmel-

Os mais de 46% de queda das

os ganhos de competitividade da

zer Júnior, disse que “o ambiente

vendas no primeiro semestre apon-

indústria brasileira obtidos com a

de negócios permaneceu difícil” no

tam para um resultado negativo

desvalorização ocorrida especial-

segundo trimestre deste ano e que

Curva da média móvel trimestral dos bens de capital se inverte
(índice de base fixa (2012 =-100) com ajuste sazonal)
92,4
84,7
80

67,8

66,2

Dez/15

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Jan/15

60,8

62,8

63,5

67,1

68,1

69,5

65,8

Jun/16

69,6

Maio

68,8

Abril

74,6

Março

76,3

Fevereiro

80,7

jan/16

88

Fontes: IBGE e FGV/IBRE.
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o foco da corporação “permaneceu

cuperação se fortaleça, está escasso,

sendo nos ajustes operacionais para
a preservação das margens e retornos e no aumento da geração de caixa operacional”.
Para

Schmelzer,

As altas taxas de ociosidade

mesmo com o BNDES, principal

observadas nos setores da

prazo do país, procurando abrir li-

indústria de transformação

comungando

com os analistas que recomendam
cautela, as expectativas em relação
à economia brasileira “ainda não
são claras”, apesar dos sinais de
que o país esteja ultrapassando o

fonte de crédito produtivo de longo
nhas alternativas.
Em junho deste ano o crédito geral para o setor produtivo, que cres-

colocam como incerta a

cia acima dos 15% ao mês em 2012

retomada dos investimentos

mo assim comandado pelos bancos

no curto prazo

mento de 4% no mês, já que nos

“ponto de inflexão”. Também em
relação ao mercado externo, que

e 2013, aumentou apenas 1%, mespúblicos que registraram um aubancos privados houve uma queda

Abimaq

no segundo trimestre deste ano

de 2,7%, a quarta consecutiva este

respondeu por 59,9% da receita

ano. O crédito dos bancos públicos

líquida de vendas da empresa, o

não fechou o semestre no negativo,

presidente da WEG continua en-

mas estava muito aquém do cresci-

xergando um ambiente pouco fa-

Macro IBRE, vê muitos pontos de

mento de quase 30% ao mês de me-

vorável ao crescimento. De abril a

interrogação no caminho e reco-

ados de 2013.

junho as vendas externas da WEG

menda “certa cautela com os nú-

Por contraditório que possa pa-

caíram 2,4%, enquanto as domés-

meros positivos” que vêm surgindo

recer, Silvia destaca que a própria

ticas encolheram 4,8%.

nos últimos meses. Silvia ressalta

recuperação econômica pode trazer

Mesmo com menos ceticismo do

que “as exportações têm ajudado”,

dentro dela germes nocivos à tênue

que o expresso nas análises empre-

mas lembra de que o crédito, uma

retomada dos investimentos que os

sariais, Silvia Matos, do Boletim

ferramenta essencial para que a re-

números recentes estão sinalizando.

Oferta de crédito desaba
Crescimento (%) mensal da oferta de crédito por origem do capital (julho 2015/junho 2016)
14,5

14,4

14
12,5

9,8

4,6

jul/15

9,7

4,4

Agosto

9,2

3,8

Setembro

11,4

10,7

10,5
9,3

8,2

7,5

3,1

2,8

Outubro

Novembro

Bancos públicos
Fonte: BNDES.
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Desembolsos nos produtos Finame por
grupo de equipamentos – em R$ milhões

O mais evidente deles é o câmbio.
“Se a economia brasileira melhora,
o câmbio valoriza”, avalia.
A valorização cambial, que em

Caminhão

Demais BK

Agrícola

parte já ocorreu, sustentada ape-

jan/15

982,32

1.605,41

1.143,09

nas pela melhora das expectativas

fev/15

361,88

1.807,55

690,18

trazida pelos rumos do ambiente

mar/15

387,93

2.339,46

923,26

abr/15

400,92

1.026,64

593,74

mai/15

637,38

853,93

583,58

lado das vendas industriais, torna

jun/15

673,09

641,47

757,23

os produtos “made in Brazil” me-

jul/15

555,47

640,95

685,77

nos competitivos, travando parte

ago/15

501,83

434,17

586,06

set/15

626,95

649,15

578,27

out/15

787,07

758,83

716,20

compras de máquinas e equipa-

nov/15

550,95

686,12

706,44

mentos pelas empresas, torna os

dez/15

444,79

991,03

428,11

produtos importados mais bara-

jan/16

500,43

428,77

459,49

fev/16

304,19

359,70

459,29

mar/16

379,37

453,68

556,94

mundial segue muito fraca, de

abr/16

467,00

347,96

557,91

modo que a competitividade é um

mai/16

330,26

252,02

561,80

atributo ainda mais essencial para

jun/16

384,83

282,43

474,64

jul/16

429,34

284,09

325,35

político, traz dois problemas para
o fôlego que o setor de bens de
capital parece vir adquirindo: do

da contribuição que vem sendo
dada pelas exportações para essa
melhora setorial. E do lado das

tos, acirrando a concorrência pelo
mercado doméstico.
Silvia ressalta que a economia

aqueles países que desejam estar na
disputa por uma fatia desse mercado. No Brasil, o câmbio tem sido
historicamente um elemento vital
dessa competitividade.
Quando analisa as razões pelas
quais uma empresa investe, a coordenadora técnica do Boletim Macro
IBRE também encontra fragilidades
para apontar o desejado processo
de recuperação no setor de bens de
capital da indústria brasileira como
uma possibilidade de que ele venha
a ser a locomotiva a puxar uma
recuperação geral. “Por que uma
empresa investe? Por enxergar perspectivas de crescimento e por perceber um ambiente de estabilidade

Fonte: BNDES. Não inclui capital de giro associado.
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macroeconômica”, pergunta e res-

não contam a favor do crescimento

Além disso, a inflação, especial-

ponde simultaneamente.

da produção de bens de capital, se-

mente dos alimentos, vem demons-

gundo a avaliação da economista.

trando uma resistência ao remédio

Do ponto de vista da perspectiva
de crescimento, a já apontada es-

Por enquanto, ela não vê também

amargo dos juros mais forte do

cassez de crédito, o endividamento

o cenário macro em situação estimu-

que era esperado, trazendo outro

das empresas, a elevada ociosidade,

lante, começando pela falta de pers-

complicador para o cenário que

especialmente do segmento de bens

pectiva de queda dos juros no médio

ainda se emaranha em um calen-

duráveis (destaque para a indústria

prazo. “A queda dos juros só virá

dário pouco favorável ao ajuste e

automobilística), e o alto custo de

quando o ajuste fiscal estiver mais

às reformas que lhe tragam solidez,

capital representado pelos juros altos

claro”, sentencia.

incluindo eleições municipais após
a batalha do impeachment. A con-

Redução da queda foi maior em BK do que na indústria geral
Variação (%) mensal da indústria geral e de bens de capital (BK )
mês/mesmo mês

clusão da economista, após uma
análise abrangente da situação é
simples: “O paciente saiu da UTI,
mas continua doente”. Ela não vê

Ind. geral
2015

Ind. geral
2016

Bens de
capital 2015

Bens de
capital 2016

Janeiro

-4,8

-13,5

-15,5

-36,2

Fevereiro

-9,2

-9,6

-25,5

-26,7

-3

-11,4

-11,8

-24,1

Abril

-7,4

-6,8

-22,7

-15,9

Caminho incerto

Maio

-8,5

-7,5

-25,8

-11,3

O economista Aloisio Campelo Ju-

Junho

-2,5

-6

-16,7

-3,9

nior, superintendente de Estatísti-

Julho

-8,6

-

-27,8

-

cas Públicas da FGV/IBRE, é menos

Agosto

-8,2

-

-32,7

-

Setembro

-10,7

-

-31,1

-

Outubro

-11

-

-32,7

-

Novembro

-12,3

-

-30,9

-

tal, seja no da recuperação da eco-

Dezembro

-12

-

-31,9

-

nomia como um todo. “Será que

Março

perspectiva de crescimento econômico significativo (na casa dos
2%) em 2017.

enfático do que Silvia, mas também
enxerga um horizonte ainda muito
enevoado no caminho seja da recuperação do setor de bens de capi-

daqui para a frente as empresas poderão se recuperar da alavancagem
em que estão?”, pergunta.
Essa melhoria em relação ao endividamento é vista por Campelo
como um ponto crucial para que se
tenha uma definição para a pergunta sobre a possibilidade de o setor
de bens de capital vir a liderar uma
retomada da economia. “O investimento caiu 18,5% do quarto trimestre de 2014 para o quarto de
Fonte: IBGE.
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2015”, destaca. Ele lembra ainda

CAPA CRESCIMENTO

que a queda desses investimentos
na verdade vem acontecendo desde
o quarto trimestre de 2013, após
terem chegado ao pico no terceiro
trimestre daquele ano.
“O que a gente tem hoje são os
dados externos, houve uma melhora expressiva em bens de capital, com avanço nas exportações”,
aponta. Campelo disse ainda que
o desempenho negativo das importações de bens de capital também

saca dos incentivos ao consumo”,

O que a gente tem hoje

O Índice de Confiança da Indús-

são os dados externos;

tria (ICI), que em agosto do ano

houve uma melhora

segmento de máquinas e equipa-

expressiva em bens de

tal como um todo e em 73,5 pon-

capital, com avanço

passou para, respectivamente, 90,5

nas exportações

deste ano. No mesmo período ana-

ficou menor, sinalizando, em sintonia com os dados da Abimaq, que

disse Campelo.

passado estava em 71,9 pontos no
mentos, em 73,8 nos bens de capitos na indústria de transformação
pontos, 84 e 87,1 pontos em julho
lisado, o Índice de Situação Atual

Aloisio Campelo Jr. – FGV/IBRE

(ISA) saltou de respectivamente,

o consumo de máquinas e equipa-

68,7 pontos, 71,1 e 71,4 para 89,1

mentos está crescendo.

pontos, 84 e 85,2.

Embora a elevada ociosidade

Campelo destaca que em julho

tanto da indústria de bens de ca-

dagem Conjuntural da Indústria

algumas avaliações deram uma

pital quanto da indústria de trans-

de Transformação produzida pela

piorada, o que ele admite poder

formação como um todo seja um

FGV/IBRE vem apresentando uma

ter sido uma acomodação estatís-

ponto de interrogação quanto às

evolução positiva no geral. “A con-

tica. Por exemplo, o Indicador de

perspectivas de uma retomada du-

fiança da indústria deu uma boa

Expectativa (IE) de máquinas e

radoura, o fato é que, na maioria

melhorada. O maior baque na crise

equipamentos e o de bens de capi-

dos aspectos analisados, a Son-

foi nos duráveis, agravado pela res-

tal passou de 95,6 e 88 pontos em

Investimentos
(Base: média 1995 = 100)
190,00
170,00
150,00

149,75

130,00

132,82

133,27*
129,98
120,24

110,00
108,75
90,00
70,00
50,00

Jun/08 Dez/08 Jun/09 Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14 Jun/15 Dez/15 Jun/16

Construção civil

Consumo aparente de máquinas e equipamentos

FBCF

*Projeção. Fonte: Elaboração a partir de dados da Funcex, PIM-PF, Pnad e Contas Nacionais Trimestrais/IBGE.
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junho para 92,7 e 85,7 em julho.

portação de uma unidade no mesmo

De positivo, o salto nas expectati-

Apesar da grande

mês de 2015, o volume de bens de

capacidade ociosa, há

tuação se inverteu. A exportação de

excesso de capital em

me exportado fosse 78,1% maior do

muitas áreas, o que

houve plataforma exportada. Mas

justificaria a recuperação

neutralizam esses efeitos pontuais,

dos investimentos

positivos, tanto nos primeiros sete

vas do segmento de duráveis que
vinha rateando até maio, com 71,4
pontos, e saltou para 76,1 pontos
em junho e 88,3 em julho.

Manter conquistas
O papel das exportações, já mencionado acima, no aumento do volume de produção da indústria bra-

capital caiu 29,8%. Já em julho a siuma plataforma fez com que o voluque o de julho de 2015 quando não
nas comparações mais longas que
os números para bens de capital são
meses do ano (24,2%) quanto em 12

sileira de máquinas e equipamentos
José de Castro Souza Jr. – Ipea

e de bens de capital como um todo

meses (18,1%).

pode ser constatado nas tabula-

Para o economista Carlos Frede-

ções feitas pela Fundação Centro

rico Rocha, professor do Instituto

de Estudos de Comércio Exterior

de Economia Industrial da Univer-

(Funcex), a partir dos dados do

ração, e acumularam aumento de

sidade Federal do Rio de Janeiro

Ministério do Desenvolvimento da

18,9% nos sete primeiros meses des-

(UFRJ), o bom desempenho das

Indústria e do Comércio.

te ano e de 8,8% nos 12 meses en-

exportações é o principal fator que

cerrados em julho.

explica o crescimento da indústria

Em julho, as exportações de máquinas e equipamentos cresceram

Entre os bens de capital, os dados

de bens de capital brasileira que

10,6% em volume, na comparação

mensais de junho e julho foram con-

vem sendo captado pelas estatís-

com o mesmo mês do ano passado,

taminados negativa e positivamente

ticas do IBGE. “Minha percepção

após terem aumentado 9,8% em

por exportações de plataformas de

em bens de capital é que temos al-

junho na mesma forma de compa-

petróleo. Em junho, como houve ex-

gumas empresas que são ativas no

A gangorra do PIB
variação trimestral sobre trimestre anterior
1,7

1,6

2

1,5

2,5

2,5
1,8

1,5

0,8

0,4

1,1

1,2

1,1

2011.I

1,2

1,9

2010.IV

1,4

1,8

2010.III

2,1

1,8

-1,6

Fonte: IBGE.
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2010.II

2010.I

2009.IV

2009.III

2009.II

2009.I

2008.IV

2008.III

2008.II

2008.I

2007.IV

2007.III

2007.II

2007.I

2006.IV

2006.III

2006.II

2006.I

-4
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cenário

externo,

principalmente

trobras mostra que toda vez que há

nos segmentos em que somos mais

O bom desempenho das

um aumento da demanda interna

exportações é o principal

e voltam porque o mercado interno

fator que explica o

O desafio para essas empresas que

crescimento da indústria

país, na avaliação do professor da

de bens de capital brasileira

terno mesmo quando houver a rea-

competitivos, como o agrícola e o
de energia”, apontou.
De acordo com a avaliação de
Rocha, os números positivos de
bens de capital constatados pela
Funcex nas estatísticas mais recentes podem ter duas explicações:
influência da mudança cambial ou
efeito da ação exportadora dos segpor causa do câmbio a alegria pode

UFRJ, é manter-se no mercado exção doméstica.
Para ele, que disse não acreditar

pelas estatísticas do IBGE

ter durado pouco porque o real vol-

tem um prêmio de preço”, contou.
foram em busca de mercado fora do

que vem sendo captado

mentos mais competitivos. “Se for

eles abandonam o mercado externo

em política cambial como forma de
incentivo à competitividade, o pro-

tou a se valorizar, mas eu acho que

blema passa principalmente por es-

não é”, ponderou.

tratégia empresarial, embora con-

O professor da UFRJ, que é es-

corde com medidas como reduzir a

pecialista em indústria, fica com a

diatamente. No âmbito doméstico,

proteção aos bens intermediários.

segunda opção. Segundo ele, o que

segundo ele, a reação do setor de

Para Rocha, é preciso que empre-

está ocorrendo é que quando há uma

bens de capital geralmente acompa-

sas de menor porte se convençam

queda radical no mercado interno as

nha a melhora do nível de atividade

da importância de se manter nos

empresas mais competitivas vão em

geral e não o contrário.

dois mercados (interno e externo),

busca de alternativas fora do país.

Essa ampliação do espaço no mer-

investindo em aumento da capaci-

Só que esse acesso ao mercado ex-

cado externo, segundo Rocha, tem

dade para sustentar essa decisão.

terno não é imediato e tem um custo

o problema de ser volátil. “Minha

“Não dá para corrigir isso com po-

elevado, por isso não aparece ime-

experiência com fornecedores da Pe-

lítica”, sentencia.

2,3
1,5
0,3

0,7

0,3

0

0,3

0

0,5

0

-0,1

0,3
-0,4
-1

-1,4

-1,5

-1,3

2015.IV

0

2015.III

1,2

-0,6

2016.II

2016.I

2015.II

2015.I

2014.IV

2014.III

2014.II

2014.I

2013.IV

2013.III

2013.II

2013.I

2012.IV

2012.III

2012.II

2012.I

2011.IV

2011.III

2011.II

-2,3
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Para o economista José Ronaldo

processos mais demorados de lei-

de Castro Souza Júnior, coordenador

Os números dos

lões de concessão ou de Parcerias

desembolsos feitos para

que o setor público está descapita-

do Grupo de Estudos de Conjuntura (Gecon) do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), “não
deixa de ser natural” que os setores que mais sofreram com a crise,
como o de bens de capital, estejam
retomando primeiro a atividade.
Segundo ele, “apesar da grande
capacidade ociosa, há excesso de

Público-Privadas (PPPs), uma vez
lizado para investir.

o setor de bens de capital

Entre as máquinas e equipamentos, uma desagregação feita pelo

também apresentam uma

Ipea sobre os dados da PIM-PF

inflexão positiva recente,

à frente na retomada, já tendo apre-

exceto no segmento de

nho deste ano na comparação com

capital em muitas áreas”, o que
justificaria a recuperação dos in-

mostrou que os bens seriados estão
sentado resultado positivo em juo mesmo mês de 2015, enquanto os

máquinas agrícolas

vestimentos que vem se observan-

bens de capital como um todo estão

do. Souza ponderou ainda que a

negativos em 3,9% na mesma for-

ociosidade alta não necessariamen-

ma de comparação.

te significa que a empresa não pre-

De acordo com o Ipea, os equi-

cisa investir porque muitas vezes

no setor de bens de capital come-

pamentos de transporte industrial

essa ociosidade ocorre em um par-

ce por máquinas e equipamentos

apresentaram em junho crescimento

que fabril de baixa produtividade

e não pela construção industrial.

de 2,2% na produção sobre junho de

que precisa ser modernizado para

Por essa razão, e também por con-

2015. Já os bens de capital exceto os

enfrentar os desafios da competiti-

ta do endividamento das famílias e

equipamentos de transporte indus-

vidade na retomada da demanda.

da alta taxa de desemprego, Souza

trial tiveram queda de 7% na mes-

Isso significa, segundo sua ava-

entende que a retomada da cons-

ma forma de comparação, embora

liação, que as empresas começam a

trução, seja para fins industriais

tenham mostrado melhora significa-

fazer seus investimentos pela reno-

ou residenciais, deve demorar mais

tiva em relação à queda de 30,9%

vação do parque fabril, o que pres-

um pouco, bem como o segmento

registrada em dezembro do ano pas-

supõe que a retomada da produção

de infraestrutura, dependente de

sado sobre dezembro de 2014.

Equipamentos de transportes ficam positivos na taxa mensal
Variação (%) mensal da produção de bens de capital por subcategorias
Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Jan/16

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Jun/16

Bens de capital

110 bens de capital exceto equip. transp. indal.

Fonte: Ipea.
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120 equi. transp. indal

4
7

11,3
11,3
11,2

15,9
16,4
14,9

24,1
25,3
21,9

26,3
26,4
25,9

36,1
33,3
41,5

38,8

31

32,7
28,7
39,2

40,6

31,1
25,2
42,5

32,8
26,5

35,7

27,8
22,9

2,2

Agosto

31,9
30,9
33,8

Jul/15

26

(mês/mesmo mês do ano anterior)
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Uso da capacidade é muito baixo, mas curva é ascendente
Nível de utilização da capacidade (%) instalada mês a mês – categorias selecionadas
(série dessazonalizada)
79,1
74,3

74,1

76,6
71,8

67,4
63,8

66

Máquinas e equipamentos

Ind. de transformação

Jul/16

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Jan/16

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Jan/15

60,9

Bens de capital

Fonte: FGV/IBRE.

BNDES vê recuperação

chama o conjunto de pedidos desses

desde março, com uma única exce-

Se as exportações podem estar na

bens repassado a ele pelos agentes

ção marcada pela queda de 29% ob-

linha de frente da recuperação do

financeiros que intermedeiam os fi-

servada em maio. Em junho e julho

setor de bens de capital no primeiro

nanciamentos.

houve crescimento, respectivamente,

momento, o mercado interno tam-

Como essa curva ainda é curta,

bém dá sinais de reação, conforme

abrangendo basicamente junho e ju-

Entre os bens de capital exce-

constatado pelos pedidos e desem-

lho, o técnico do BNDES disse que

to transportes, os números dos de-

bolsos do Finame (Financiamento

ela ainda é insuficiente para confi-

sembolsos feitos pelo BNDES ainda

de Máquinas e Equipamentos), a

gurar uma tendência. O acompa-

apresentam mais crescimento ne-

principal linha de crédito do BN-

nhamento do protocolo do Finame

gativo do que positivo, embora em

DES para a compra de máquinas e

como um todo, com dados até o dia

junho e julho os resultados tenham

equipamentos de fabricação nacio-

22 de agosto, apresenta uma curva

sido positivos, registrando 12% e

nal no mercado doméstico.

ascendente, embora os valores acu-

1%, respectivamente.

de 17% e de 12%.

“Vimos notando que o hiato da

mulados em 2016 (R$ 12,81 bilhões)

Quanto ao segmento agrícola, que

curva do protocolo de 2015 para

ainda estejam distantes dos de 2015

mostrou quedas de 16% e 31% em

o de 2016 vem se reduzindo, o que

(de R$ 19,63 bilhões).

junho e julho após resultados ma-

indica que pode estar havendo uma

Os números dos desembolsos fei-

gros nos dois meses anteriores, Por-

recuperação”, disse Marcelo Portei-

tos pelo banco estatal para o setor de

teiro disse que se trata de um fenô-

ro, superintendente de Operações

bens de capital também apresentam

meno sazonal porque nos dois meses

Indiretas do banco estatal que é a

uma inflexão positiva recente, exce-

avaliados os agricultores estão mais

principal fonte de financiamentos

to no segmento de máquinas agríco-

ocupados com o custeio da próxima

para a compra dessa classe de bens

las. No segmento de caminhões, por

safra do que com a renovação dos

no país. Protocolo é como o BNDES

sua vez, os números são positivos

seus parques de máquinas. 
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Na corda bamba
Com queda na arrecadação própria e atraso em
repasses, municípios brasileiros trocarão de comando
em meio à tarefa de aumentar a eficiência do gasto e
pressionar por reformas federativas
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Este ano, os concorrentes que saírem vencedores da
disputa entre 16.330 candidatos a prefeito em 5.568
municípios brasileiros terão pouco a comemorar. Com
queda na receita tributária e problemas com repasses
de estados e da União, mergulhados em seus próprios
problemas fiscais, muitas cidades brasileiras se apresentarão aos novos gestores com contas no vermelho
e pouca margem de manobra a oferecer. Levantamento da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) aponta que,
em 2015, 42,6% das cidades não conseguiram fechar
as suas contas. Enquanto a arrecadação total aumentou em média 6,3% em termos nominais, a despesa
subiu 9,4%. “Em abril deste ano, 14 cidades do Triângulo Mineiro aprovaram um decreto conjunto de calamidade financeira pedindo, entre outros, a abertura
de um prazo de carência na Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF)”, cita Marcio Lacerda (PSDB), prefeito de
Belo Horizonte e presidente da FNP, indicando que no
ano passado 33 cidades mineiras já haviam extrapolado o limite para gastos com pessoal. Outro estudo,
realizado pela Federação de Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) em nível nacional, mostra que em 2015
15,8% dos municípios brasileiros tinham ultrapassado o teto de despesas com o funcionalismo público
estabelecido na LRF, de 60% da receita corrente líquida, somando 740 prefeituras.
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A lei prevê que o não cumprimento desse limite em até dois anos
pode acarretar punições como o
bloqueio de transferências voluntárias e a contratação de operações
de crédito, bem como cassação do
mandato do gestor. E não é só no
gasto com pessoal que as prefeituras têm escorregado na LRF. Pela
lei, uma prefeitura não pode terminar o quarto ano de mandato com
mais restos a pagar do que recursos
em caixa. “Em 2015, tivemos 1,5
mil municípios nessa situação, que

ros absolutos, entretanto, destacam-

Em 2015, 42,6% das

se os mineiros, com a negativa de 307

cidades não conseguiram

seguidos pelos de São Paulo (222) e

fechar as suas contas.

prefeitos em condições de reeleição,
os gaúchos (153).
Entre os desistentes está o prefeito de Sorocaba (SP), Antonio Carlos

Enquanto a arrecadação

Pannunzio (PSDB). A cidade paulista,

aumentou em média 6,3%

as mais promissoras para se empreen-

em termos nominais, a
despesa subiu 9,4%

apontada pela Endeavour Brasil entre
der no país devido a boas condições
de infraestrutura, capital humano e
mercado, tem sofrido os reveses da
crise principalmente pela desacelera-

este ano correm o risco de passar a

ção da atividade industrial. No ano

prefeitura no cheque especial”, diz

passado, a região administrativa liga-

Guilherme Mercês, gerente de Estu-

da à cidade, da qual fazem parte oumandato apresentaram nova candi-

tros 46 municípios, registrou queda de

Para gestores e analistas de con-

datura, índice bem abaixo de 2012 e

6% na atividade em relação a 2014,

tas públicas, o encaminhamento da

2008 quando foi de, respectivamente,

enquanto o estado cresceu 3,4%,

situação fiscal das cidades a uma

73,23% e 76,9%. O maior percentu-

como aponta a Fundação Sistema de

dinâmica mais sustentável passa por

al de desistência se deu em municípios

Análise de Dados Estatísticos (Seade).

duas frentes indissociáveis: por um

do Norte e do Nordeste, chegando a

“Para nós, essa crise não começou

lado, o investimento em gestão, que

32% no caso de Alagoas. Em núme-

agora. Desde que entrei, em 2013, es-

dos Econômicos da Firjan.

potencialize a arrecadação tributária
própria e torne o gasto mais eficiente; e, por outro, reformas que reequilibrem o chamado pacto federativo,
que rege os repasses recebidos de es-

Situação fiscal é um dos fatores que afastam
prefeitos da tentativa de se reeleger
Evolução do percentual de prefeitos que se candidatam a segundo mandato, em %

tados e União, bem como a definição

76,90%

das responsabilidades municipais na
73,23%

prestação de serviços como educação
e saúde, que respondem por grande

68,79%

parte de suas despesas.

Sem segunda chance

62,00%

63,30%

A gravidade da situação fiscal sequer
poupou a disposição de prefeitos aptos a disputar a reeleição. De acordo
a levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), apenas 54% dos gestores em primeiro

54,52%
2000

2004

2008

2012

*2016

**2015

Fonte: Confederação Nacional dos Municípios. *Pesquisa CNM em julho. **Registro de candidaturas no TSE pesquisado em 24/8.
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tamos tomando medidas de ajuste”,
conta Pannunzio. Entre elas estão a
redução de seis secretarias (Relações

que no mesmo período em 2015.

Fechamos o ano passado

De transferências correntes foram

com um déficit de

quanto isso, as despesas sobem em

R$ 110 milhões, e temos

novo pede correção com base na infla-

a meta de terminar 2016

Mesmo entre as capitais, que em

do Trabalho, Cidadania, Transportes,
Gestão de Pessoas, Segurança Comunitária e Comunicação, todas agregadas a outras já existentes), a extinção
de duas empresas públicas, bem como
de contratos com organizações sociais. Com isso, Pannunzio afirma ter
gerado uma economia acumulada de
R$ 103 milhões. “Também tivemos

torno de 10%, e qualquer contrato
ção. Ainda não vemos melhora”, diz.
geral lideram em poder de arrecada-

reduzindo-o para

ção, o ímpeto à disputa por reeleição

R$ 60 milhões

Belo Horizonte e Rio de Janeiro não

se arrefeceu. “Apenas os prefeitos de

que quebrar uma tradição muito forte em Sorocaba que é a de hora extra

R$ 670 milhões, 4,4% a menos. En-

poderiam se candidatar novamente,
César Souza Junior – prefeito de Florianópolis

mas outros quatro – de Florianópo-

e hora suplementar para a saúde – a

lis, Porto Alegre, Cuiabá e Goiânia

jornada de médico fixada por lei mu-

– também desistiram”, ressalta o

nicipal aqui é de somente três horas

consultor François Bremaeker, ges-

–, adequando o horário das unidades

Para manter a estabilidade das

tor do Observatório de Informações

básicas de atendimento”, acrescenta,

contas, no início deste ano Pan-

Municipais. No caso de Florianó-

indicando que dessa forma pretende

nunzio ainda assinou um decreto

polis, o prefeito César Souza Junior

estabilizar o gasto com pessoal em

de contingenciamento de 15% dos

(PSD) conta que o golpe mais pesa-

36% das receitas correntes. “Essas

recursos das secretarias, para pou-

do foi a queda no segmento imobili-

coisas exaurem a gente, são medidas

par outros R$ 201 milhões. “A si-

ário, acentuada a partir do segundo

que contrariam todo mundo, e a ima-

tuação ainda está apertada. Até

semestre de 2015. “Também tive-

gem do prefeito, do ponto de vista

julho,

tributos

mos na raiz do desequilíbrio muitos

político, vai perecendo.”

R$ 367 milhões, 8,26% a menos do

programas federais centralizados

arrecadamos

em

Cidades nunca investiram tão pouco
Evolução do Índice Firjan de Gestão Fiscal
0,6149

0,6277

0,6069

0,5579

0,5527

0,5520

0,5067
0,4562

2006

2007

2008

Fonte: Firjan. Levantamento realizado com 4.688 municípios.
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em obras, como unidades de saúde,
escolas, creches, com participação
inexistente ou mínima do governo
no custeio”, diz. No Índice Firjan
de Gestão Fiscal (IFGF) que mede o
desempenho de 2015, Florianópolis
caiu dez posições em relação ao estudo anterior, recebendo nota zero
em liquidez por ter mais restos a pagar do que recursos em caixa, bem
como um alto comprometimento
com folha de pessoal, de 58,8%,

uma economia de R$ 120 milhões

A participação do IPTU

para deixar a cidade melhor do que
a encontramos”, declara.

na arrecadação total dos
municípios foi de pouco

O desafio: gestão
Mercês, da Firjan, compara o pro-

mais de 20% em 2014,

blema fiscal dos municípios ao ob-

uma queda de cerca de dez

quanto o estadual. “Diz respeito ao

pontos percentuais em

tos obrigatórios, especialmente gas-

no limite da lei. “Fechamos o ano

relação a 2003

passado com um déficit de R$ 110

servado tanto para o governo federal
comprometimento elevado com gastos de pessoal ativo e inativo que
enrijecem orçamentos e fazem com

milhões, e temos a meta de terminar

que em momentos de queda de re-

2016 reduzindo-o para R$ 60 mi-

ceita como o atual haja piora das

lhões”, esclarece Souza. “Isso pede

contas públicas, que se transforma

medidas que não combinam com a

jogou contra no campo político, na

em déficits significativos”, afirma.

agenda de candidato”, afirma.

área fiscal Souza afirma ter persistido

Fernando Rezende, da FGV/EPGE,

Entre esses eventos impopulares,

na busca por gols com a adoção de

descreve-o como parte de um con-

o prefeito teve de somar o envolvi-

medidas como corte de gratificações,

texto geral de abandono de planeja-

mento em denúncia de improbidade

negociação para redução de preço de

mento. “A administração das contas

administrativa e pedido de cassação

contratos de prestação de serviços e

públicas concentrou o foco no cur-

presente no relatório da CPI dos Ra-

a criação de um tribunal administra-

to prazo, no cumprimento ou não

dares, que em julho foi rejeitado pela

tivo para facilitar a cobrança de dívi-

da meta fiscal. Em fases favoráveis,

Câmara dos Vereadores. Se o caso

das tributárias. “Precisamos garantir

com folga orçamentária, isso esti-

Receita disponível por esfera de governo
19,29
55,63

25,07

18,7
56,92

24,38

18,15
57,33

24,52

18,66
56,72

25,61

18,45
56,46

25,09

18,85
55,98

25,17

17,97
56,46

25,56

17,63
57,59

24,78

17,47
56,91

25,62

17,15
57,31

25,54

17,19
57,11

25,7

17,36
56,65

25,99

17,24
56,78

25,97

17,25
56,02

26,73

55,86

26,69

17,45

(% do total)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

União

Estados

Municípios

Fonte: Anuário Multi Cidades 2016, FNP.
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mula comportamentos pouco prudentes”, diz, ressaltando que o curto
ciclo eleitoral, de uma eleição a cada
dois anos, compromete ainda mais
a ideia de planejamento de longo
prazo, encolhendo o horizonte das
decisões fiscais.
O resultado observado, afirma
Mercês, é a grande dominância do
gasto com pessoal dentro do orçamento, que passa a invadir o espa-

que propostas como a que limita as

Entre 2009 e 2014, as

despesas correntes do governo fede-

desonerações de IPI e

municípios, “para controlar a esca-

ral seriam bem-vindas também aos
lada dos gastos e voltar a enquadrá-

IR – que são a base dos

los nos limites da LRF”.

Fundos de Partipação –

sador da Economia Aplicada da

representaram perdas

nho na gestão também passa por

de R$ 120 bilhões

ço dos investimentos. “Em 2015,
calculamos um recuo de R$ 11 bi-

FGV/IBRE, ressalta que esse gaarrecadar de forma mais eficiente.
“Hoje os municípios não exploram
todo o potencial de seus impostos e

aos municípios

lhões dos investimentos em relação

José Roberto Afonso, pesqui-

taxas, e por isso ficam mais depen-

a 2014. É um dado importante, já

dentes do Fundo de Participação”,

que os municípios são responsáveis

afirma. Entre os impostos – ISS,

por 45%, quase metade do orça-

IPTU e ITBI (sobre a transmissão

mento público federal.” Para o eco-

somados. “Os municípios já gastam

de bens imóveis) –, o IPTU tem sido

nomista, é hora de focar medidas

bastante com saúde e educação, por

o mais complexo. Levantamento

que levem as cidades a rever suas

exemplo, inclusive acima do cres-

contratado pela FNP aponta que,

práticas e entregar mais com os mes-

cimento da população, que seria a

entre 2003 e 2014, a participação

mos impostos, lembrando que estas

proxy perfeita. Se não aprendermos

deste no total da arrecadação mu-

concentram um quarto da carga tri-

a ser mais eficientes, o céu será o

nicipal foi reduzida de quase um

butária brasileira, que corresponde

limite para a carga tributária – ou

terço para pouco mais de um quin-

ao orçamento de Chile e Argentina

para a dívida”, diz. Mercês defende

to. “É o imposto mais antipático

Composição da receita municipal em 2014
Grupos de habitantes (por 1.000)
93,36

92,46

90,15

88,81
82,1

76,66

71,61

67,95

63,48

58,2

53,05
40,64

1,91
até 2

3,27
2 I– 5

4,74
5 I– 10

5,47
10 I– 20

7,54
20 I– 50

11,48

50 I– 100

Receita tributária (%)
Fonte: François E. J. de Bremaeker com dados de MF/STN/Finbra + MEC/Siope - 2014.
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17,24

TOTAL
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do país, pois é uma conta apresen-

Alterações das competências

tada diretamente ao contribuin-

Comparação dos gastos em 1972 e 2012 (% do total)

te”, descreve Bremaeker. Além da

26,95

27,41

dificuldade política em atualizar

22,91

seus valores, o IPTU registra altos
índices de inadimplência em várias
cidades. Em 2015, por exemplo,
chegou a 49% em Manaus e 40%

14,82

em Goiânia.

11,09

Por isso, há prefeitos que defendem que o aumento da cobran-

5,67

ça desse imposto mereça um empurrãozinho do governo central.
“Uma lei federal que obrigue os

Educação e cultura

Saúde

Urbanismo

municípios a cobrar o IPTU e rea-

1972

valiar a planta a cada quatro anos,

Fonte: François E. J. de Bremaeker com dados de Ministério da Fazenda/STN - Finbra - 2012 e Ministério do Planejamento/
IBGE/IBAM – 1972.

com responsabilização na LRF, seria de grande ajuda”, diz Lacerda,
da FNP. Entre os especialistas, a
proposta é controversa. Diferentemente da ideia de reforçar a importância do IPTU, que é apoiada em
coro. Rodrigo Orair, economista
do Ipea, afirma que esse imposto
foi a única fonte de arrecadação
mais estável desde o início da desaceleração econômica, em 2013.

2012

dos municípios é baixa”, observa.

é de apenas 17,24% do total das

Levantamento da FNP aponta que,

receitas”, lembra Bremaeker. Entre

em 2014, enquanto a arrecadação

as capitais brasileiras, por exemplo,

per capita de IPTU em cidades com

enquanto Rio de Janeiro e São Paulo

mais de 500 mil habitantes foi de

conseguiram ultrapassar em receita

R$ 256, em municípios com menos

própria o valor das transferências

de 10 mil habitantes representou

correntes recebidas em 2015, no

tímidos R$ 20,50. “A capacidade

Macapá, a menor receita total entre

arrecadadora média dos municípios

as capitais, as transferências corren-

Além disso, destaca o caráter progressivo do tributo e seu potencial
de criar uma relação virtuosa entre
a valorização imobiliária e a prestação de serviços públicos.
Mesmo com tais qualidades, Bre-

Segundo a Federação Nacional de Prefeitos, entre 2009 e 2014 as
administrações municipais perderam R$ 120 bilhões devido à política
federal de desoneração de IPI e IR

maeker ressalta que a expansão da
cobrança do IPTU tem limites, principalmente entre cidades menores
e mais pobres, em que essa arrecadação já representa pouco e onde
impulsos tecnológicos até poderão
ajudar, mas não farão milagres sobre a base de tributação. “O IPTU
depende da capacidade contributiva do cidadão, que na maioria
S e t e m b r o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 5 3
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tes superaram em sete vezes o valor

IR e do IPI – que são a base dos FP

da arrecadação própria.

A situação ainda está

– desvinculando-os parcialmente

apertada. Até julho,

a carga tributária foi subindo, bem

arrecadamos R$ 367

para bancar o superávit, e a contra-

milhões, 8,26% a menos

participação do IR e do IPI no total

do que no mesmo

diz. Mesmo com vários reajustes

período em 2015

ram certa desvalorização, o Fundo

O desafio: federalismo
Dados como esse ressaltam a grande dependência que a maioria dos
municípios tem dos repasses de
estados e da União, e como a garantia de estabilidade nessa relação
faz parte do sucesso de gestão das
prefeituras. Entretanto, o chamado
pacto federativo que rege esse vínculo tem revelado um acúmulo de

das transferências. “Depois disso,
como o aumento das contribuições
partida do lado federativo foi que a
da receita federal foi diminuindo”,
no decorrer dos anos que mitigade Participação dos Municípios

Antonio C. Pannunzio – prefeito de Sorocaba

não ficou imune a riscos. Lacerda,

problemas de alto impacto para os

da FNP, lembra que a política de

municípios. Rezende, da FGV/Eba-

desoneração de IPI e do Imposto de

pe, classifica essa situação como

Renda praticada nos últimos anos

reflexo de três agendas que predo-

ridade como instrumento de equilí-

novamente atingiu o caixa dos mu-

minaram na cena nacional desde a

brio federativo perdeu lugar já em

nicípios. “Entre 2009 e 2014, essas

Constituição de 1988. No caso das

1998, quando o país enfrentava

desonerações implicaram perdas de

transferências – em especial os Fun-

uma grave crise fiscal e precisava

R$ 120 bilhões para as administra-

dos de Participação (FP), que é a

apresentar um forte superávit. Para

ções municipais”, diz.

principal fonte de renda para 80%

isso, lembra Rezende, potenciali-

A segunda agenda citada por

das cidades brasileiras –, sua prio-

zou-se o poder de arrecadação do

Rezende é da preocupação com o

Fundo de participação dos municípios
25,11%

24,66%

15,02%
42

10,60%
10,23%

19

4,02%

26

23,28%
53

68

58

54

43

40

33

29

64

7,55%

7,67%

8,97%
6,61%

3,11%

21

-5,44%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Valor em bilhões (R$)
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.
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Quanto menor, mais dependente
Arrecadação própria e transferências nas receitas orçamentárias realizadas de capitais, em R$
Entre as maiores receitas

São Paulo - SP

Rio de Janeiro (RJ)

2013

2014

2015

Total receitas

40.465.583.922,37

43.356.091.434,34

50.177.865.178,16

Receita tributária

18.565.985.119,76

20.557.297.653,79

22.450.543.293,77

Transferências correntes

14.504.028.074,09

14.919.739.955,87

15.157.186.768,09

Total receitas

22.400.050.110,63

24.653.270.430,62

27.149.501.189,51

Receita tributária

8.358.058.001,28

9.148.658.755,42

9.617.789.213,63

Transferências correntes

7.210.992.804,01

7.512.979.424,77

7.687.905.301,04

2013

2014

2015

Entre as menores receitas

Macapá (AP)

Total receitas

619.295.671,07

706.901.194

705.840.833,78

84.424.547,17

90.120.545,81

79.889.595,87

Transferências correntes

455.528.527,43

533.607.286,33

556.741.964,92

Total receitas

651.299.473,68

783.337.920,91

831.079.097,74

74.359.511,04

94.280.007,36

97.713.870,18

438.230.947,86

488.146.697,24

524.821.599,09

Receita tributária

Rio Branco (AC)

Receita tributária
Transferências correntes
Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional, elaborado por Conjuntura Econômica.

social, estreitamente relacionada

Saúde na Família. Segundo o Con-

pior do que a nossa”, diz Paulo

com o impulso de municipalização

federação Nacional de Municípios

Ziulkoski, presidente da CNM.

de responsabilidades com a educa-

(CNM), cada equipe do programa

Na área de educação, a fotogra-

ção, a saúde e a assistência social,

envolve um gasto médio anual de

fia é semelhante. Enquanto o custo

“seguindo as recomendações que

R$ 422,5 mil, enquanto o repas-

médio da merenda por aluno é de

estavam no próprio texto constitu-

se do governo federal oscila entre

R$ 750 ao ano, o repasse federal

cional”, lembra. Hoje, entretanto,

R$ 85,56 mil e R$ 131,4 mil, de-

que chega às escolas é de R$ 90; e,

a concentração das obrigações mu-

pendendo da complexidade dos

para o transporte escolar, o apoio

nicipais em operar os vários pro-

atendimentos. “Além disso, em

financeiro se limita a 10,53% do

gramas criados pela União relacio-

2014 começaram atrasos nas trans-

custo. De acordo com a CNM,

nados a esses serviços – parte deles

ferências. Hoje estima-se que esses

desde o piso dos profissionais de

firmado em convênios envolvendo

abarcam 76,8% do total dos repas-

educação acumula crescimento de

transferências não constitucionais

ses e duram entre 30 e 60 dias”,

108% em termos nominais, en-

– pressionam as contas municipais

cita Bremaeker. “E em vários mu-

quanto o aumento de arrecadação

devido ao subfinanciamento, falta

nicípios ainda estamos sustentan-

do Fundeb foi de 59% no mesmo

de reajuste e a atrasos em repasses.

do parte do atendimento estadual,

período. “Hoje, os maiores gastos

Um exemplo é o caso do programa

pois há estados ainda em condição

dos municípios são com educação
S e t e m b r o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 5 5
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de saúde privados para o sistema público – a Agência Nacional
de Saúde (ANS) aponta perda de
um milhão de usuários de planos
de assistência médica somente no
primeiro semestre do ano –, bem
como de alunos de escolas particulares para o ensino municipal, em
função do aumento do desemprego
e da queda de renda nas famílias.
“Em momento de crise, os estados
e a União conseguem realizar seu
plano de contingenciamento. Mas
os municípios, não. E o cidadão de
modo geral não tem a mínima ideia
Apoio financeiro federal ao transporte escolar municipal se limita a 10,53% do custo

de quem é competente por realizar
qual receita e qual serviço. Cobra
tudo do prefeito”, resume Brema-

e saúde”, diz Lacerda, apontando

magistério, de 11,4% em janeiro,

eker. O consultor também aponta

que cerca de 24% da arrecadação

representou um impacto de R$ 8

que a alta concentração das despe-

destina-se somente ao pagamen-

bilhões”, exemplifica. Lacerda re-

sas nessas áreas acaba comprome-

to de professores, 1,2 milhão no

vela preocupação com a pressão

tendo o desenvolvimento de outras

total, que representam 19% do

extra que o atual momento recessi-

tão importantes quanto, como o

total de servidores municipais.

vo pode gerar para o sistema, com

saneamento. Como comparação,

“Somente o aumento do piso do

a migração de segurados de planos

ele realizou o levantamento do percentual de gastos dos municípios
brasileiros em diferentes áreas em

Cresce peso da folha de salários

1972 e 2012. Enquanto as despe-

Índice Firjan de Gestão Fiscal para gasto com pessoal - capitais brasileiras

0,9253

0,7957

0,7764

0,7557

0,6979

0,6928

0,6895

0,6696

0,6320

0,6318

0,5996

0,5867

0,5828

São Paulo

Vitória

Salvador

Belo Horizonte

Rio Branco

Curitiba

Fortaleza

Rio de Janeiro

Cuiabá

Manaus

Porto Alegre

Aracaju

Belém

sas em educação e cultura eram a

SP

ES

BA

MG

AC

PR

CE

RJ

MT

AM

RS

SE

PA

16º

130º

168º

215º

435º

463º

485º

612º

921º

923º

1.268º

1.422º

1.478º

Índice ano base 2015

Posição no ranking nacional
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metade das de 2012 e as de saúde

dependentes de repasses, porque nada

eram quatro vezes menores, os gas-

A FNP calcula que

se mexerá em receitas tributárias pró-

somente o pagamento

compensação através de novos tipos

de professores da rede

Para Rezende, o atual momento

tos com urbanismo eram mais do
que o dobro do que se aplica hoje.

Sem mágica
Para retomar o fio dessa meada e
caminhar para uma gestão mais sus-

prias, continuando com a política de
de transferências”, afirma.
de transição política é favorável para

municipal – 1,2 milhão

se tentar uma discussão sobre o tema

no total – absorva

cada vez mais convencido e tentando

24% da arrecadação

em uma reforma mais importante

tentável das contas públicas, Rezende lembra que ainda será preciso enfrentar o contexto da terceira agenda
que nos últimos 30 anos se consoli-

convencer de que não dá para falar
do que as outras”, diz. “Acho que

das prefeituras

dou em torno da questão federativa:

que não seja fragmentada. “Estou

precisamos discutir o conjunto das

a política, “na medida em que esses

reformas que dizem respeito a essa

repasses orçamentários para municí-

situação que abrange não apenas a

pios também compuseram o esque-

reforma fiscal, mas a federativa, a re-

ma que fortaleceu a centralização do

cípios sem definir com clareza a fonte

forma na gestão das políticas públi-

poder no plano nacional, bem como

de recursos. “Precisamos conter essas

cas e, em certo sentido, a orçamentá-

o apoio dos municípios à base de

injustiças que acontecem em Bra-

ria” que, segundo Rezende, inclui os

sustentação do governo federal”.

0,4198

0,0000

Natal

Macapá

e bocas dispostos a participar. 

0,4250

plicar que os municípios continuarão

Florianópolis

rem novas obrigações para os muni-

0,4904

de, na esperança de que haja ouvidos

João Pessoa

o ICMS, por exemplo. Isso pode im-

0,4963

as respostas certas”, conclui Rezen-

São Luís

passe qualquer reforma que envolva

e Executivo em âmbito federal cria-

0,5179

fazer as perguntas certas, para obter

Campo Grande

fatiá-la. Não vejo possibilidade que

a proibição de os poderes Legislativo

0,5224

cumprem regras da LRF – é aprovar

Goiânia

E estamos no momento de priorizar

0,5245

seguimos avançar, mesmo tentando

Recife

adequação das prefeituras que des-

0,5307

tivo, da reforma do Estado nacional.

Maceió

entre os entes. “Até agora não con-

0,5499

além de negociar mais prazo para

Boa Vista

tratar a questão do equilíbrio federa-

0,5557

ma tributária que neutralize a relação

Porto Velho

que na FNP uma das prioridades –

0,5558

transferências. “É assim que se pode

Palmas

destaca a necessidade de uma refor-

0,5648

temas de financiamento, tributação e

Teresina

sília”, diz. Bremaeker, por sua vez,

A missão não é fácil. Lacerda diz
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RR
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1.706º

1.832º

1.834º

1.920º

2.202º

2.314º

2.358º

2.436º

2.797º

2.875º

3.700º

3.755º

3.949º

Fonte: Firjan. Levantamento realizado com 4.688 municípios.
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Dada a largada
Além de problemas fiscais dos municípios, crise
política e mudança das regras de campanha
agitam eleições em 2016
Este ano, a corrida eleitoral para
prefeitos e vereadores começou
mais tarde e sob pressão. Além
de apertos fiscais que limitam o poder de ação
dos partidos da situação
nos municípios, pela primeira vez
os candidatos enfrentam a restrição a contribuições empresariais,
medida prevista na chamada Reforma Eleitoral aprovada pelo Congresso em setembro de 2015, e que
divide opiniões quanto à efetividade em disciplinar o financiamento
de campanhas.
Para Octavio Amorim Neto, da
FGV/Ebape, o risco de os partidos
continuarem buscando meios heterodoxos para se bancar este ano,
fortalecendo a prática do caixa 2, é
mitigado pelos traumas acumulados
no processo da Operação Lava Jato.
“Seria muito arriscado para empresários, empreiteiros e industriais
tentarem reinventar essa prática, no
momento em que Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal estão
tão vigilantes”, diz. Ele defende, entretanto, a criação de um limite para
o gasto dos próprios candidatos em
suas campanhas, que hoje é liberado.
“Isso estimula práticas plutocráticas
e o governo de ricos. Incentiva que os
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partidos busquem candidatos com meios próprios para concorrer e
vencer, podendo deslocar os quadros
mais envolvidos ideologicamente, o
que é muito ruim para a democracia”, afirma.
Para Amorim, a necessidade de
atrair a doação de pessoas físicas
– que nas últimas eleições representou cerca de 10% do total arrecadado – obrigará os partidos a
se dedicar a seu apelo programático e deverá fortalecer as organizações partidárias mais robustas,
com maior capilaridade no país,
no caso, PT e PMDB. “É possível
que isso ajude a moderar, a acolchoar a punição eleitoral que o PT
deverá sofrer por conta do fracasso do governo de Dilma Rousseff
e do envolvimento de vários líderes do partido em escândalos de
corrupção”, diz. Ricardo Ribeiro,
da MCM Consultores Associados,

lembra que nesse processo o partido teve que enfrentar a fuga de
cerca de 20% dos prefeitos que tinham sido eleitos em 2012. “Além
disso, sofreu uma severa redução
de candidatos este ano”, afirma.
De acordo ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), o número de candidatos petistas a prefeituras caiu
para a metade do verificado nas
últimas eleições: de 1.829 (11,5%
do total), quando a sigla elegeu
635 prefeitos, para 992, ou 6%
do total de nomes na disputa. Na
contenda por cargos de vereador,
o número de candidatos caiu 47%,
de 40.960 para 21.269.
Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor da FGV/Eaesp, também destaca a relevância que a internet, particularmente as redes sociais,
passa a ganhar quando os recursos
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encolhem. “Será preciso que os partidos busquem novos experimentos,
de formas alternativas de doação a
um maior cuidado com a versão online de suas campanhas”, diz. Segundo a cientista política Carolina de
Paula, sócia da empresa de consultoria Vértice Inteligência, a estratégia
de ação nas redes também reforça
a necessidade de fortalecimento de
laços com o eleitor. “Diferentemente
do que numa campanha de TV ou
rádio, em que as pessoas são receptivas à mensagem, nas redes sociais
é preciso estimular o engajamento,
conseguir que o conteúdo político
seja compartilhado por essas pessoas”, descreveu no evento “Eleições
na Rede”, promovido no final de
agosto pela FGV/Direito Rio.

Peso relativo
Embora historicamente a relação
entre eleições municipais e presidenciais seja considerada pequena,

O número de
candidatos do PT a
prefeitos nas eleições
deste ano caiu quase
pela metade em relação
às últimas eleições:
de 1.829 para 992

Amorim considera que a dinâmica
da campanha de 2016 pode contrariar parcialmente essa regra, influenciando o que acontecerá em
2018 e, especialmente, o caminho
até lá. Para ele, em meio à crise econômica e política, e à necessidade de
o presidente Temer se legitimar no

Mudanças com a Reforma Eleitoral de
2015 para:
Financiamento de campanha
• Proibida a doação de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais.
• O valor doado por pessoas físicas está limitado a 10% dos rendimentos brutos do doador no ano anterior à eleição.
• Fixação de teto máximo de gasto: no primeiro turno, de 70% do maior gasto
declarado para o cargo de prefeito ou vereador em 2012 onde houve apenas um turno e de 50% para onde houve dois; para o segundo turno, 30%
dos 70% fixados para o primeiro.
Propaganda partidária
• Redução da campanha para 45 dias, metade do tempo anterior.
• Redução do período de propaganda em rádio e TV de 45 para 35 dias.

posto com a conclusão do processo
de impeachment – o que passa, necessariamente, pela melhora no índice de popularidade – os partidos
que atualmente o apoiam poderão
rever suas posições em caso de ter
desempenho frustrante nas urnas.
“Se isso acontecer, eles serão muito mais arredios em apoiar medidas
mais ousadas que o presidente certamente proporá nos próximos meses, como as reformas da Previdência, trabalhista, e a fixação de teto
para os gastos públicos. Isso poderá
dificultar a vida de Temer a partir
de 2017, pois significará mais receio de sua base aliada em defender
medidas impopulares, e a oposição
se sentirá mais animada para bater
duro no governo”, diz.
Além disso, o quadro que se
pinta este ano não elimina os efeitos indiretos que os resultados das
eleições municipais costumam trazer. “Eles afetam a composição da
Câmara dos Deputados dois anos
depois, porque os prefeitos são excelentes cabos eleitorais de candidatos a deputado federal”, recorda
Amorim. Outro efeito lembrado
por Amorim é o de testar a capacidade de liderança de futuros presidenciáveis. “Nas eleições de 2012
foi muito importante para Aécio
Neves que seu candidato para a
prefeitura de Belo Horizonte (MG),
Marcio Lacerda, saísse vitorioso. E
isso se repetirá agora, por exemplo,
com Geraldo Alckmin na capital
paulista e Ciro Gomes no Ceará,
e também no plano estadual, com
Eduardo Paes e uma possível candidatura a governador pelo PMDB
em 2018”, conclui. (S.M.) 
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Uma nova metrópole
Cristina Alves, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro
Após quatro décadas de fusão entre o antigo estado da
Guanabara e o do Rio de Janeiro, surge uma nova visão
de metrópole. Como será o futuro para 12 milhões de
pessoas que vivem nos 21 municípios da Região Metropolitana do Rio? A responsabilidade de apresentar
um plano estratégico para a metrópole é do consórcio
formado pelo escritório do arquiteto Jaime Lerner – exprefeito de Curitiba que revolucionou a capital paranaense na década de 70 com rua exclusiva para pedestres
no centro da cidade e um sistema de transportes rápido
e integrado, o embrião do BRT, que hoje está espalhado por muitas dezenas de metrópoles mundo afora – e
pela Quanta Consultoria. Eles venceram uma licitação
internacional e o trabalho que estão desenvolvendo tem
o financiamento do Banco Mundial.
A confecção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) reúne especialistas
brasileiros de vários setores e de instituições reconhecidas, como a Coppe/UFRJ e a Firjan, além do consultor
internacional Willy Muller, diretor do Barcelona Urban
Sciences Lab, com experiência em projetos de transformação urbana em Lima (Peru) e Moscou (Rússia).
De março a julho, o plano já recebeu mais de 800 sugestões por meio de oficinas e encontros temáticos realizados em vários municípios e com diversos interlocutores,
como universidades, como UFRJ, Uerj, PUC-Rio, FGV;
Iets (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade), Sebrae
e Associação Comercial do Rio de Janeiro. “Essa é uma
dimensão da metodologia de prever a participação da sociedade sobre os rumos da metrópole”, explica o diretorexecutivo da Câmara Metropolitana, Vicente Loureiro.
Criada em 2014, a Câmara é encarregada de desenvolver
o processo de governança da nova metrópole.

6 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | S e t e m b r o 2 016

CONJUNTURA MOBILIDADE

A nova Região
Metropolitana do Rio
tem muitos desafios.
Sua renda média mensal
é de R$ 987 e apenas
52% da população tem
acesso à rede de esgoto

lho Consultivo do Plano Estratégico,
com representantes de diversos setores
da sociedade. Na ocasião, apresentaram, em evento no Palácio Guanabara,
o diagnóstico e a definição da estratégia
de desenvolvimento.

Foto: Armando Paiva

Entre as sugestões apresentadas
estão a necessidade de articulação
entre diversos modais de transporte e o acesso a água e esgotamento
sanitário para a totalidade da população metropolitana até 2040,
além da melhoria da gestão pública. Os grupos também defenderam a importância da preservação
ambiental da Baía de Guanabara e
um melhor aproveitamento do seu
potencial econômico.
Até meados de 2017, o plano
deve estar pronto, com sugestões de
leis para a sua aplicação e até propostas para financiamento dos projetos. A matriz de responsabilidades
será gradativamente implantada até
2040. Portanto, os prefeitos que sairão vitoriosos das urnas este ano terão a missão de ajudar a construir
essa metrópole do futuro.
Em julho, Jaime Lerner e sua equipe
participaram da 1a Reunião do Conse-

Oficina no Palácio Guanabara para apresentação de sugestões ao novo plano de
desenvolvimento da metrópole

A nova região metropolitana, que
passou a englobar Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu, tem muitos desafios. Sua renda média mensal é de
R$ 987 (de acordo com o IBGE) e
apenas 52% da população tem acesso à rede de esgoto. Segundo dados
do Pnud/ONU, 39% dos adultos
que moram nessas cidades têm ensino médio completo.
“Precisamos reverter os vícios
de um crescimento desordenado da
região metropolitana. Hoje, temos
uma concentração excessiva de opções de empregos e serviços que poderiam ser mais bem distribuídos.
Precisamos também diminuir o tempo e os custos dos deslocamentos
de casa-trabalho e de casa-escola.
Atualmente, 30% das viagens em
transportes coletivos feitas na Região Metropolitana do Rio têm por
motivo a educação. Outro ponto é a
oferta dos equipamentos de saúde.
Hoje, 85% deles estão concentrados na capital. As pessoas precisam
ter mais opções de trabalho, escola
e hospitais mais perto de casa. Nessas discussões, é importante que a
sociedade opine, que contribua com
sua visão de futuro sobre a metrópole. E é preciso ficar claro que este
é um projeto de estado e não de um
governo”, afirma Loureiro.
A gestão de uma nova metrópole
prevê responsabilidades compartilhadas entre os municípios e uma visão integrada para a solução de problemas de interesse comum, que vão
de mobilidade e transporte a regras
para uso e ocupação do solo, saneamento básico, comunicação digital
e resiliência – ou seja, capacidade de
reagir às intempéries climáticas.
Veja entrevista com Jaime Lerner
na próxima página. 
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O metrô se
mostrou inviável
Jaime Lerner
Arquiteto E Urbanista
Conjuntura Econômica — O senhor tem uma longa experiência de
pensar as cidades. Qual é o grande
desafio quando se pensa o futuro
das metrópoles?
Além das prioridades naturais das
metrópoles, que são saúde, educação, atenção à criança, há três
pontos que são fundamentais para
definir o futuro de qualquer metrópole no mundo hoje. O primeiro é a
mobilidade. O segundo é a sustentabilidade e o terceiro é a coexistência. O poder político no mundo
hoje não dá a devida importância
para as cidades. Não se pode pensar
as atividades econômicas sem pensar nas pessoas e as pessoas estão
nas cidades. A cidade é o último
refúgio da solidariedade. Vou dar o
exemplo da mobilidade. Muita gente acredita que a mobilidade se baseia principalmente em tecnologia
e desempenho. Mas isso não basta.
A concepção da cidade é mais importante. Hoje o mundo discute o
driverless car, o carro sem motorista. Mas o fato é que carro continua
ocupando o mesmo espaço na cidade. Então, não é por aí. Primeiro,
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a solução da mobilidade tem que
passar pela concepção da cidade em
que moradia, lazer, trabalho e mobilidade têm que estar juntos. Isso é
o mais importante.
A melhora da mobilidade no Rio é
um dos mais importantes legados
dos Jogos Olímpicos, não?
Sim, foram feitos investimentos importantes como o VLT, BRT e metrô, integrando áreas importantes
da cidade, novas e antigas, restaurando e requalificando áreas históricas, dando acesso a áreas que antes estavam invisíveis.
No caso do Porto Maravilha, por
exemplo, não se conseguiu consolidar a habitação, como era planejado. Foi uma falha?
Não diria que é uma falha. O momento de crise na economia nacional e em particular da Petrobras
impactou de forma significativa
grandes projetos previstos para a
cidade e o estado. Creio que a questão da habitação planejada para o
Porto Maravilha acontecerá à medida que, num ambiente de maior

confiança, ocorra a retomada dos
investimentos pela iniciativa privada. Ademais, para além do que o
próprio projeto do Porto Maravilha
prevê em termos de moradia, existem outras possibilidades de moradia na área central do Rio.
Como seria a visão do futuro da metrópole no Rio?
Nesse momento inicial do trabalho,
a visão de futuro nossa passa por
três eixos: por reinventar a Baía de
Guanabara, pelos caminhos do trem
e pelo Arco Metropolitano. No caso
da baía, reinventar significa que,
onde tudo antes era poluição, é possível ter uma baía limpa. Significa
também criar ou recriar pontos de
interesse. Algumas frentes precisam
ser recuperadas. O maior exemplo é
o de Gramacho (em 2012, após 34
anos de funcionamento, o Aterro,
de lixo, de Gramacho foi fechado
pela Prefeitura). Depois de se fazer
ali uma descontaminação do solo, é
possível se criar um parque. Outras
frentes são o Cais Mauá – Píer do
Imperador, em Magé, mas também
outras áreas como São Gonçalo,
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onde se pode trabalhar uma “frente” para a baía. Teríamos uma baía
reinventada, limpa, um “colar”
com pontos de interesse tanto para
os cidadãos metropolitanos como
para os visitantes. Tudo poderia ser
pensado de uma maneira que envolvesse a população na solução dos
problemas. Acredito muito na força de uma população motivada. Eu
vivi isso. Para fazer acontecer um
projeto, uma ideia, é fundamental
que a grande maioria entenda como
desejável. No entanto, há uma falta
de comunicação entre o poder público, os tomadores de decisão, e a
população. Não é só aqui. É preciso
envolver e motivar o cidadão, mas
isso pode ser feito.
Na sua visão, o segundo ponto de
destaque é a linha férrea. Como seria essa mudança?
Tanto do lado leste como oeste os
trens fazem parte da construção
física e histórica da metrópole.
Compõem uma infraestrutura de
mobilidade que deve ser mais bem
aproveitada, com a harmonização
do transporte e da densidade urbana, promoção e adequação das áreas de comércio e serviços.
Os caminhos do trem são a grande oportunidade de se levar moradia
acessível juntamente com serviços,
trabalho e transporte. É preciso
transformar os muros ao lado da linha férrea. Aqueles muros são cicatrizes na cidade, eles dividem o que
poderia ser uma cidade.
E o Arco Metropolitano? Como ele
atenderia a essa visão de metrópole do futuro?
Nessa visão de futuro, o Arco Metropolitano vai marcar a delimita-

ção dos ambientes onde se instalam
as dinâmicas urbanas e industriais,
daquele onde a vocação maior é de
preservação e reserva hídrica, bem
como atividades rurais para segurança alimentar. O Arco em si é uma
infraestrutura importantíssima de
organização espacial e econômica
da metrópole, conectando diversos
municípios da Baixada Fluminense e
âncoras econômicas.
Muito se fala que o transporte de
massa deve ser trem ou metrô. Em

Viver é mais do que
morar. O Minha Casa
Minha Vida se mostrou
um projeto para a solução
da oferta de moradia, mas
não para a qualidade da
vida urbana

Curitiba, o senhor lançou os BRTs
que foram copiados mundo afora.
Naquele momento, o senhor falava
em metronizar o ônibus. Recentemente Curitiba passou a discutir
o metrô, mas a discussão não evoluiu. Por quê?
O metrô se mostrou inviável. Hoje
se está querendo transformar o
metrô num assunto político. No
Rio, claro, o acesso para a Barra

da Tijuca foi importante, mas, em
geral, todas as promessas nas cidades que fizeram metrô e gastaram
uma fortuna não deram bom resultado. Nada aconteceu, não melhorou a mobilidade nas cidades
que recentemente implantaram o
metrô, como Salvador, Porto Alegre, Teresina.
Mas o metrô não é uma solução eficaz
nas grandes metrópoles do mundo?
O metrô é uma boa solução para
transporte de massa, mas exige investimentos que são inacessíveis.
Mesmo para as cidades onde esse
investimento é possível, como São
Paulo por exemplo. O conjunto das quatro linhas de metrô é
responsável por apenas 15% dos
deslocamentos, os demais 85%
da população se deslocam na superfície. Então, é a superfície que
precisa ser melhorada. É possível
dar ao ônibus o mesmo desempenho do metrô. O BRT provou isso,
transportando grande número de
pessoas e tíquetes adquiridos nas
estações. Começamos em Curitiba, em 1974. Hoje são mais de
250 cidades no mundo com BRTs.
A cidade tem que ter compromisso
com a inovação.
Que cidades hoje no mundo resolveram a questão da mobilidade em
sua opinião?
As cidades europeias. No núcleo das
grandes cidades europeias, o metrô
foi positivo, mas hoje há outras tecnologias. Trilhos sobre trilhos continua sendo muito caro. O sistema de
ônibus elétricos na superfície pode
ser um caminho. Não precisa haver
essa separação do transporte e das
pessoas. Nos BRTs, você convive
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muito mais com a cidade. O sistema
é mais friendly.
Os BRTs hoje estão na Ásia, na
Europa, nos Estados Unidos, na
América Latina. No mundo, o BRT
elétrico pode ocupar um espaço significativo porque ele é menos poluente. É importante que a mobilidade se
dê em forma de rede, com modais
que se complementem de forma integrada e não concorrente.
No entanto, é preciso destacar que
a melhor solução de mobilidade para
uma cidade está em morar perto do
trabalho, ou seja, a solução de mobilidade está no desenho de desenvolvimento e crescimento das cidades.
Como analisa hoje metrópoles
como Nova York, Paris e Barcelona?
No que acredita que elas acertaram
em termos de pensar a metrópole
ou no que erraram?
Cidades são ambientes muito particulares, pois resultam de sua geografia, de suas gentes, sua história,
seus sonhos, e cada qual busca suas
soluções de forma singular. Nova
York, Paris, Barcelona são cidades
que se ocupam da questão metropolitana há mais de duas décadas.
Nova York vem se aprofundando
nas soluções de resiliência ambiental, já Barcelona se reinventou na
década de 1990 como uma nova
referência no planejamento estratégico, enquanto Paris vem fazendo desde os anos de 1960 um forte
trabalho de integração e distribuição de oportunidades dentro do
território metropolitano.
O senhor já disse que o automóvel
vai ser o cigarro do futuro em que
as pessoas vão ser criticadas por
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lística ainda é muito incentivada,
suas fábricas são disputadas por
muitos governos...
O futuro vai ter que nos livrar da dependência do automóvel pelo espaço
que ele ocupa. Mesmo que a pessoa
tenha o carro tecnologicamente mais
avançado, se ele levar três horas
para se deslocar entre a moradia e
o trabalho, não adianta. Já existem
diversos outros caminhos que estão
sendo tomados pelas cidades, como
veículos “não proprietários”, políticas adotadas em algumas cidades

Se você tem diversidade,
você tem segurança.
Quanto mais alto o
muro, mais gente vai te
esperar na saída. Você
acaba transformando seu
vizinho em inimigo

americanas, ou como o autolib em
Paris, que funciona como componente da rede pública de mobilidade.
(São carros elétricos que podem ser
usados pela população e que depois
os “devolvem” em outra estação, a
exemplo do que acontece com as bicicletas no Rio.)
Em relação à coexistência, como
o senhor acredita que esse ponto

pode ser equacionado nas grandes
metrópoles? Em muitas delas, pelo
mundo, imigrantes, por exemplo,
vivem em guetos.
O elemento essencial para a metrópole é a diversidade. Diversidade de renda, de idade, de religião. Assim, é preciso encontrar
soluções urbanas que aproximem,
com qualidade, moradia, trabalho,
lazer, cultura, numa estrutura física que precisa ser compartilhada.
A cidade é um lugar de compartilhamento. Destacando a escassez
de áreas urbanizáveis em grandes
centros, é preciso escolher o que é
prioritário. Por exemplo, são oito
milhões de veículos em São Paulo.
Cada automóvel ocupa cerca de 25
metros quadrados na casa e outros
25 metros quadrados no trabalho.
Então, são 50 metros quadrados,
que é exatamente o tamanho de um
apartamento razoável. Esse apartamento pode ser perto do local de
trabalho em vez de ser na periferia. Se desse para colocar ali, tudo
junto, resolveria o problema. Seria
uma São Paulo sem periferia. Mas,
qual é a mentalidade? São os condomínios fechados. O que os condomínios fazem é pôr tudo para
dentro e você tem que pagar por
aquela estrutura. A moradia tornase muito cara.
O senhor tem criticado o programa
Minha Casa Minha Vida. Por quê?
Porque viver é mais do que morar!
O Minha Casa Minha Vida se mostrou um projeto para a solução da
oferta de moradia, mas não para
a qualidade da vida urbana. Tem
que substituir o Minha Casa Minha
Vida pelo Minha Casa Minha Vida
Minha Cidade. Do contrário, va-
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mos ter coisas que já aconteceram
em outros países e mesmo aqui que
são as pessoas morando tão longe
das oportunidades, sujeitas a deslocamentos penosos para as atividades do dia a dia, exiladas daquilo
que a cidade tem de melhor. Vou lhe
dizer uma coisa que pode parecer
um contrassenso. Em Paris, as moradias são bastante pequenas, mas
a vida social está ali no quartier; o
restaurante, o café, a praça, tudo
está na rua, logo ali. Então, a rua
tem um papel importante, ao contrário do que acontece com os condomínios fechados.
A opção pelos condomínios não é
muito mais pela sensação de segurança?
Se você tem diversidade, você tem
segurança. Um presta serviço para
o outro, um ajuda o outro. Quanto
mais alto o muro, mais gente vai te
esperar na saída.
Então você transforma o seu vizinho em inimigo. Aqui no Rio, por
exemplo, é possível andar em Laranjeiras, no Leblon, você encontra
gente na rua. O que eu digo é que
a solução de condomínios fechados
é a negação da cidade. Você quer
morar numa cidade, mas morando fora da cidade. Os projetos de
condomínios fechados, assim como
grandes conjuntos habitacionais,
geram “guetos”, não importa se de
ricos ou de pobres; não contribuem
para aquilo que consolida a cidade
como aquilo que ela é: o lugar da
troca, da coexistência dos diferentes, da solidariedade.
Onde o senhor mora em Curitiba?
Moro num prédio de apartamentos,
mas morei numa casa por muito

tempo. Hoje a casa virou meu escritório e eu moro em frente. Quer
dizer, sou coerente com ter moradia
e trabalho próximos.
Quais são os próximos passos para
a implantação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro?
A primeira etapa, que estamos finalizando, foi a de diagnóstico.
Cabe ressaltar que o trabalho está
estruturado em seis eixos princi-

O futuro vai ter que nos
livrar da dependência do
automóvel pelo espaço
que ele ocupa. Mesmo
que a pessoa tenha o carro
tecnologicamente
mais avançado

pais, que tratam da reorganização
espacial da metrópole, de como ela
vai crescer, onde as pessoas irão
morar, como se relacionarão com o
meio ambiente, sua história e suas
identidades, e como essas dinâmicas se interligam a partir da mobilidade. Nesse trabalho de 18 meses
entramos agora na fase preliminar
de concepção de uma “Visão de
Futuro” que será apresentada para

discussão e aperfeiçoamento em
conjunto com a sociedade.
Em Curitiba, o senhor conseguiu um
envolvimento grande do cidadão
comum. Como isso pode ser feito
no Rio?
O envolvimento da população de
Curitiba se deu a partir da valorização da autoestima do curitibano. As
pessoas, a cada bom projeto implantado, entendiam isso como uma melhoria em sua qualidade de vida, na
qual elas participavam diretamente. O Rio de Janeiro, incluindo-se
a sua região metropolitana, já tem
um forte componente de identidade
e autoestima, o que ficou evidente
na cerimônia de Abertura dos Jogos
Olímpicos. E isso vale não só para
os cariocas, mas para todo brasileiro, de forma que ele possa se sentir
parte de um Brasil de qualidade. O
esforço que está sendo feito pela
equipe de trabalho e pelo governo é
buscar os projetos capazes de espelhar e refletir os ganhos qualitativos
para a vida da metrópole. Projetos
que poderão gerar as equações de
corresponsabilidade onde o engajamento de todos os atores – governo,
iniciativa privada, sociedade civil –
concorrerá para sua realização.
Não falta hoje ao carioca a motivação para acreditar? A ciclovia desaba, a pista recém-inaugurada do
Elevado do Joá já está esburacada.
Como resgatar o otimismo?
Toda vez que se consegue fazer um
trabalho e as coisas acontecem bem,
o cidadão ganha autoestima. O efeito
demonstração deve vir mais rápido
para estimular novas ações de transporte, de moradia, de saneamento. A
cidade não é para pessimistas.
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