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6 Cumprimento da PEC dos gastos requer
mobilização nacional

20 O ajuste fiscal urge

A proposta de emenda constitucional (PEC) que cria um
teto para o crescimento dos gastos federais, que agora
no Senado ganhou o número 55, continua sendo a peça
fundamental da estratégia de reequilíbrio fiscal do país,
tocada pelo atual governo. A ideia é que, por mais dura que
seja a restrição futura criada pela PEC 55, a sua aprovação
forçará o sistema político e a sociedade a encontrarem
uma solução que instaure um regime duradouro de
sustentabilidade das contas públicas.

A análise dos dados indica que a opção pela PEC parece
ineficaz para solucionar o desequilíbrio das contas
públicas no curto prazo e no longo prazo provocaria
uma redução da participação do Estado na economia
e que se tornará inviável e indesejável tão logo a
sociedade perceba os efeitos dessa medida. Muito
melhor seria o governo investir em um ajuste de curto
prazo e propor um conjunto de medidas factível que
controle a evolução das despesas no longo prazo.

Capa
36 Perspectivas 2017

Ponto de Vista
10 Nenhum arcabouço fiscal resiste a um
poder central irresponsável
É muito difícil a construção de
instituições fiscais que sejam
imunes a gestores com um
entendimento totalmente
heterodoxo do funcionamento da
política econômica. Para tanto, seria
preciso amarrar em demasia o Executivo, o que dificultaria
a formulação da política macroeconômica.

Entrevista
12 “Temos que remover os obstáculos
que ainda persistem”
Para Carlos Alfredo Margariños, com a perspectiva de
baixo crescimento, Brasil e Argentina precisam recuperar
seus mercados internos e aumentar suas exportações.
Nesse contexto, é importante trabalhar aspectos precisos
e concretos da integração como são normas técnicas,
mecanismos de certificação de qualidade, temas como

Crescem os temores de que
a esperada recuperação da
atividade econômica no ano
que vem não se concretize ou
fique aquém das expectativas.
A queda de 0,8% do PIB no
terceiro trimestre, mais a nova retração da produção
industrial em outubro, aliados ao aprofundamento da
crise política, aumentam as incertezas, com o aumento
das pressões para que medidas urgentes sejam tomadas
para que a economia dê sinais de recuperação.

Siderurgia
50 Lentos sinais de recuperação em 2017
Um dos setores mais afetados
pela longa recessão que se abate
sobre a economia brasileira, a
siderurgia pode iniciar em 2017
uma tímida recuperação. O que
vai depender da recuperação
da economia brasileira, embora os sinais não sejam
muito animadores.

controle sanitário e fitossanitário.
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Nota do Editor
Passados pouco mais de seis
meses da posse de Michel
Temer, são cada vez mais
tênues os sinais de uma recuperação da atividade econômica no ano que vem. O PIB manteve sua trajetória de
queda no terceiro trimestre do ano (menos 0,8%), com
os investimentos despencando. A esperança de que a indústria tivesse uma melhora em outubro caiu por terra:
a produção recuou 1,1% em relação a setembro, acumulando retração de 7,7% este ano. Foi acima da média de
0,7% de queda que as previsões apontavam. Dos 24 setores pesquisados pelo IBGE, 20 reduziram a produção.
Com isso, é provável que o quarto trimestre deste ano
traga um PIB com resultados piores do que os previstos.
À medida que dados sobre a economia brasileira são
divulgados, aumenta o ceticismo quanto a uma recuperação econômica, anteriormente prevista pela esmagadora
maioria dos analistas. As previsões estão sendo refeitas,
para baixo. O namoro do mercado com o novo governo,
exaltado pela qualidade da equipe econômica que montou, já sofre fissuras e certo esfriamento, pois o crescimento não aparece. O namoro pode estar em r isco.
Embora o ajuste fiscal seja uma medida necessária
para, no longo prazo, estancar o explosivo crescimen-

to da dívida pública, como mostra a Carta da Conjuntura, são claros os sinais de desconforto pela contínua
queda da atividade econômica, sem que outras medidas
sejam adotadas, além da PEC dos gastos e da reforma
da Previdência. Uma redução mais acelerada da taxa
de juros, por exemplo, começa a ser defendida mais
abertamente por várias correntes. Outras advogam,
também, aumento de impostos e outras reformas, no
campo da microeconomia.
A tudo isso se junta uma crise politica que se agiganta. Liminar tirando Renan Calheiros da presidência do Senado pode criar dificuldades para aprovar, dia
13, a PEC dos gastos. Até o fechamento desta edição,
não havia detalhes sobre a extensão da delação premiada que os executivos da Odebrecht começaram a
assinar. A extensão das denúncias de corrupção, com
pagamento de propinas, que devem fazer parte da delação, levou o Congresso a desfigurar a proposta do
Ministério Público com medidas anticorrupção. O que
vai contra o recado que as ruas têm mandado de que
não são coniventes com a corrupção.
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Cumprimento da PEC
dos gastos requer
mobilização nacional
Luiz Guilherme Schymura
Doutor em Economia pela FGV/EPGE

A proposta de emenda constitucional

obstáculos intransponíveis – mas que

(PEC) que cria um teto para o cresci-

talvez pudessem ser superáveis se de

mento dos gastos federais, que ago-

antemão conhecidos. Um dos maio-

ra no Senado ganhou o número 55,

res problemas das contas públicas no

continua sendo a peça fundamental

Brasil, como se sabe, é a rigidez do

da estratégia de reequilíbrio fiscal do

gasto federal, com inúmeras rubricas

país, tocada pelo atual governo. A

que crescem por força de lei, ao ritmo

ideia é que, por mais dura que seja a

do aumento da população beneficiária

restrição futura criada pela PEC 55, a

de um conjunto de programas sociais

sua aprovação forçará o sistema polí-

e previdenciários e das regras de inde-

tico e a sociedade a encontrarem uma

xação e vinculação destas despesas.

solução que instaure um regime dura-

Um primeiro passo, portanto,

douro de sustentabilidade das contas

para avaliar os efeitos da PEC 55,

públicas. Ainda que a negociação e a

é distinguir os gastos rígidos dentro

distribuição entre os diversos atores

do conjunto da despesa federal. A

sociais das inevitáveis perdas possam

pesquisadora Vilma Pinto, do FGV/

ser extremamente difíceis, trabalha-se

IBRE, realizou recentemente um

educação, compreendendo custeio,

com a noção de que a implantação do

exercício de projeções fiscais pres-

investimento e pessoal ativo.

teto é possível e, mais do que isso, ne-

supondo a aprovação do teto dos

Tanto as aposentadorias e pensões

cessária e desejável.

gastos. Considerou como gastos rígi-

do RGPS quanto o BPC derivam de

No entanto, para que a estratégia

dos as despesas previdenciárias com

direitos constitucionais. No caso das

de ajuste fiscal baseada na PEC 55

aposentadorias e pensões do Regime

primeiras, há um crescimento prede-

tenha êxito, é necessário que as di-

Geral de Previdência Social (RGPS),

terminado demograficamente pelo

ficuldades para sua implementação

o programa de Benefício de Presta-

universo de potenciais beneficiários,

sejam devidamente mapeadas, de tal

ção Continuada (BPC) do LOAS

com reajustes do piso dos benefícios

forma que o sistema político e a so-

(Lei Orgânica de Assistência Social)

pelo salário mínimo e dos demais pela

ciedade não sejam surpreendidos por

e o conjunto de gastos da saúde e da

inflação passada. No BPC também há

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

CARTA DA CONJUNTURA

uma expansão atrelada à demografia

de 16,2% para 19,6% do PIB entre

e o benefício segue o valor do salá-

2008 e 2016 (projeção), numa alta

rio mínimo, cuja sistemática de ajuste

de 3,4 pontos percentuais (p.p.) do

é definida por lei. Assim, o governo

PIB. Os gastos rígidos cresceram, no

não tem como discricionariamente

mesmo período, 2 p.p. do PIB, par-

conter o crescimento desses gastos.

tindo de 7,9% para 9,9% do PIB. Já

Já as despesas de saúde estão

os demais gastos elevaram-se, entre

vinculadas à receita corrente líqui-

2008 e 2016, de 8,3% para 9,7%,

da (inclui contribuições) e as de

ou 1,4 p.p. de PIB. Hoje, portanto, a

educação à receita corrente líquida

despesa do governo federal está divi-

apenas dos impostos. Se aprovada

dida praticamente meio a meio entre

a PEC 55, ambas passam a ter um

os gastos rígidos (9,9% do PIB) e os

piso em termos reais, e em tese po-

demais gastos, 9,7% do PIB.

dem cair como proporção do PIB
caso a economia cresça. A experiência passada, porém, indica que estas
despesas, fundamentais do ponto de
vista social, vêm se situando sempre
acima do piso obrigatório ao longo
dos últimos anos.
Note-se, adicionalmente, que a definição de gasto rígido da pesquisadora do IBRE é relativamente benevolente, já que despesas bastante difíceis
de controlar, em termos políticos, dela
não fazem parte: gastos de pessoal,
exclusive salários das áreas de saúde
e educação, mas incluindo todos os
benefícios previdenciários do setor

Um dos maiores
problemas das contas
públicas no Brasil é a
rigidez do gasto federal,
com inúmeras rubricas
que crescem por
força de lei

público; todos os benefícios de tipo
“auxílio” do RGPS; abono salarial;
seguro-desemprego; Bolsa Família;

De acordo com as determinações

subsídios, subvenções e Proagro (sub-

da PEC 55, e levando em conside-

sídio de crédito a pequenos e médios

ração o cenário-base do IBRE para

produtores rurais); e investimentos. A

a evolução do PIB real, do deflator

pressuposição do exercício, portanto,

do PIB, do PIB nominal e do IPCA

é razoavelmente otimista, ao colocar

de 2016 a 2026, as despesas totais do

todo esse segundo conjunto de des-

governo federal devem cair de 19,7%

pesas na categoria de gastos que não

para 14,9% do PIB do início ao fim

são rígidos, e que, portanto, podem,

deste período. A projeção dos gastos

em tese, ser comprimidos.

rígidos sugere uma trajetória que par-

Ao analisar os números, observa-

te de 10,1% do PIB em 2017 e atinge

se que os gastos federais subiram

10,5% em 2026. Isto implica, porD e z 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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tanto, que os demais gastos terão de

cargos de direção e assessoramento

ser achatados de 9,5% para 4,4% do

superior (DAS), com queda de 22.296

PIB nos dez anos, de 2017 até 2026.

para 19.363, ou de 15,5%, entre 2014

Considerando-se que os demais

e 2016. Considerando uma média sa-

gastos compreendem despesas de

larial de DAS em torno de R$ 12 mil,

pessoal (ativos e inativos), alguns

o esforço até agora corresponde a uma

benefícios previdenciários, diversos

economia anual de cerca de R$ 500

programas sociais, subsídios e sub-

milhões, irrisória diante das necessida-

venções, além de investimentos, uma

des do ajuste fiscal.

redução a menos da metade como

Ainda em termos dos gastos não

proporção do PIB em período de

rígidos, se houver uma melhora do

tempo tão curto parece, à primeira

mercado de trabalho, com redução

vista, difícil de ser alcançada.

de demissões por parte das empresas, é possível vislumbrar um alívio
no crescimento dos gastos com segu-

Gastos federais subiram

ro-desemprego. Adicionalmente, as
mudanças recentes no abono sala-

de 16,2% para 19,6% do

rial – que estabeleceram pagamento

PIB entre 2008 e 2016

no ano anterior – podem ajudar no

(projeção), e gastos

lhora no mercado de trabalho, que

rígidos cresceram, no

seguro-desemprego, aumenta a for-

mesmo período, de 7,9%

o universo de beneficiários do abono

para 9,9% do PIB

ganham até dois salários mínimos).

proporcional aos meses trabalhados
ajuste fiscal. Por outro lado, a mepoderia levar à desaceleração do
malização, e pode também ampliar
salarial (trabalhadores formais que
Entretanto, mesmo imaginando
reformas duras e radicais que simplesmente acabassem com o seguro-
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Na folha salarial, os acordos entre

desemprego e o abono salarial, a

o governo e o funcionalismo garantem

adequação dos gastos à PEC 55 não

aumentos nominais acumulados entre

estaria garantida – estes dois itens de

2016 e 2019 que vão de 10% a 40%,

despesa compõem apenas 5% dos gas-

a depender da carreira. Num prazo

tos primários totais. Da mesma forma,

mais longo, considerando-se a estabili-

um ajuste drástico nos subsídios, sub-

dade de grande parte dos funcionários

venções e Proagro não resolve o pro-

e o poder de pressão das categorias

grama, porque este conjunto de gastos

do serviço público, é difícil imaginar

corresponde a somente 3% do total.

grandes economias. É verdade que já

As despesas de custeio, excluindo

há uma espécie de reforma em curso

saúde e educação – que fazem par-

em termos de redução do número de

te dos gastos não rígidos, segundo

CARTA DA CONJUNTURA

Vilma Pinto – representam 13% do

rem os critérios de elegibilidade e

gasto primário total e poderiam ser

de reajustes de valor dos benefícios

uma fonte de ajustamento à PEC 55.

previdenciários e de programas so-

Há que se considerar, entretanto,

ciais como o BPC, o teto dos gas-

que essa rubrica inclui gastos que

tos parece fadado ao fracasso. Da

têm grande sensibilidade política ou

mesma forma, na área de saúde e

são difíceis de reduzir, como o Bolsa

educação, será preciso uma racio-

Família, materiais de consumo da

nalização dos gastos, incluindo

administração pública e compensa-

os de pessoal, de tal forma que se

ção ao RGPS pela desoneração da

possa continuar ampliando a ofer-

folha, entre outros.

ta destes serviços e a sua qualidade

De qualquer forma, pelos percen
tuais da despesa primária total que re-

com um ritmo menor de expansão
das despesas.

presentam os itens de gasto analisados
acima, fica claro que qualquer ação do
governo nestas áreas, por mais enérgica que seja, ficará muito longe do necessário para o cumprimento da PEC
55. Como sempre, a principal variável
de ajuste seriam os investimentos, mas
estes já foram cortados quase pela metade como proporção do PIB recentemente, caindo de 1,1% em 2014 para
0,6% em 2015 (o mesmo valor projetado para 2016). Além de a sobra de
investimentos potencialmente reprimíveis ser também insuficiente para produzir a redução nos gastos não rígidos
requerida pela PEC 55, não é factível

O cumprimento da
PEC exige, para colocar
o problema numa
linguagem bem
simples, que gastos
rígidos deixem de
ser rígidos

que o governo federal zere sua atividade inversora, sob pena de paralisar
áreas vitais da vida econômica do país
e degradar o capital público.

A PEC 55 é uma cartada tecnicamente viável para o Brasil enfrentar a

O que esse exercício deixa claro,

mais grave crise fiscal da redemocra-

portanto, é que o cumprimento da

tização. Contudo, é preciso que haja

PEC 55 exige, para colocar o pro-

uma grande mobilização para encarar

blema numa linguagem bem sim-

os desafios de seu cumprimento. 

ples, que os gastos rígidos deixem
de ser rígidos, pelo menos durante
uma etapa em que sejam adaptados à realidade fiscal do país. Em
outras palavras, sem mudanças
constitucionais profundas que alte-

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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Nenhum arcabouço
fiscal resiste a um poder
central irresponsável
Samuel Pessôa
Pesquisador associado da FGV/IBRE

Os estados brasileiros estão em situação crítica, com diversos deles,
como Rio Grande do Sul e Rio de
Janeiro, já incapazes de pagar suas
contas. Tanto José Ivo Sartori como
Luiz Fernando Pezão, governadores
do RS e do Rio, propuseram medidas duras, em processo de tramitação nas respectivas Câmaras. No
Rio, o pacote de austeridade sofre
forte resistência dos setores afetados
e da própria Assembleia Legislativa.
É possível pensar que essa nova
crise dos estados em 2016 demonstra
que falharam as instituições fiscais
construídas no governo de Fernando
Henrique Cardoso: a renegociação
das dívidas dos governos estaduais,
com a Lei no 9.496 de 1997; e a Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF),
de maio de 2000.
Na verdade, as instituições fiscais
de FHC partiam de um princípio ou
diagnóstico a respeito do funcionamento de nossa economia política: o
Executivo nacional é a única instituição política que tutela a estabilidade
macroeconômica, pois esta é cobrada pela sociedade no caso de algo
1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

dar errado no desempenho econômico, seja em termos de crescimento ou
de inflação. Os chefes do Executivo
dos demais níveis da Federação, isto
é, governadores e prefeitos, são vistos como primordialmente responsáveis pela oferta de bens públicos e
políticas públicas locais, e o mesmo
se aplica a todo o Legislativo, seja no
nível federal, estadual ou municipal.
Dessa forma, a grande pressuposição por detrás do arcabouço
de responsabilidade fiscal montado
no governo FHC é de que o chefe
do Executivo nacional entende o
seu papel de zelador da estabilidade macroeconômica. É particularmente importante que o presidente
atue para restringir e limitar amea
ças ao equilíbrio fiscal provenientes de outros Poderes ou esferas da
Federação. Acima de tudo, está sobejamente subentendido que o Executivo nacional jamais implantará
ou induzirá políticas destrutivas ao
equilíbrio macroeconômico. Essa é
a razão pela qual não se via como
necessário que as instituições fiscais
amarrassem muito o Executivo na-

cional. Não era preciso, por exemplo, estipular limite para o endividamento da União, diferentemente da
regra para os entes subnacionais.
As instituições fiscais brasileiras,
basicamente herdadas do governo
FHC, têm três instrumentos que teoricamente poderiam impedir que a situação das finanças estaduais chegasse ao ponto que chegou. O primeiro
deles é o fato de a renegociação da
dívida obrigar os estados a comprometer até 13% da receita corrente
líquida (RCL) com o pagamento do
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serviço e a amortização da dívida
com a União. Em caso de não ocorrer o pagamento devido, o Tesouro
Nacional pode sequestrar os recursos
do ICMS diretamente da conta do
Tesouro Estadual. O segundo dispositivo é a determinação de que os
estados têm um teto, correspondente
a 60% da RCL, para as despesas de
pessoal. O terceiro é o poder que a
secretaria do Tesouro Nacional tem
de aprovar ou não operações de crédito de entes subnacionais cuja dívida
com a União foi renegociada.
Entretanto, uma série de comportamentos não antecipados pelo arcabouço fiscal acabou ocorrendo. Em
nível federal, não se imaginava que o
Executivo nacional permitiria que o
resultado fiscal da União caísse tudo
o que caiu entre 2010 e 2014, e que
o governo tentasse esconder da sociedade a queda do superávit primário com três expedientes: seguidos
programas de refinanciamento de
dívidas (Refis); excesso de distribuição de dividendos das estatais e até
adiantamento de dividendos; e pedaladas fiscais. Adicionalmente não se
esperava que a União empregasse de
forma tão liberal os bancos públicos
para financiar programas que não
faziam muito sentido do ponto de
vista da eficiência econômica.
Na seara das finanças estaduais,
finalmente, ninguém esperava que a
Secretaria do Tesouro Nacional iria
ser tão leniente na concessão de aval
para estados cuja situação fiscal não
recomendava tal liberalidade. Esta
permissividade explica o elevado aumento do endividamento estadual no
mesmo período fatídico de 2010 a
2014. Tampouco se antecipava que o
Tesouro fizesse vistas grossas para as
diversas formas que os estados, com

o beneplácito dos Tribunais de Contas
Estaduais, encontraram para esconder
gastos com pessoal. Isto permitiu, na
prática, que o limite de 60% do gasto
com pessoal fosse violado.
Na verdade, por distorções provocadas pela ideologia, os gestores
econômicos desse período, incluindo
a presidente, o ministro da Fazenda,
o secretário do Tesouro e o presidente do BNDES, não esperavam que as
políticas por eles adotadas fossem
produzir os resultados que de fato
produziram. Em outras palavras, o

É muito difícil a construção
de instituições fiscais que
sejam imunes a gestores
com um entendimento
totalmente heterodoxo
do funcionamento da
política econômica

modelo mental em relação ao funcionamento da economia era irrealista e
equivocado, impedindo que os gestores avaliassem de forma razoável a
consequência das suas decisões.
O que nos leva ao argumento
principal desta coluna: é muito difícil a construção de instituições fiscais
que sejam imunes a gestores com um
entendimento totalmente heterodoxo do funcionamento da política
econômica. Para tanto, seria preciso
amarrar em demasia o Executivo, o

que dificultaria a formulação da política macroeconômica. Assim, na
hora de redesenhar nossas instituições fiscais, parece mais produtivo
considerar que houve aprendizado e
que um regime de política econômica como o que vigorou entre 2009 e
2014 não ocorrerá mais. Os avanços
deveriam ser na direção de aumentar
fortemente a transparência das contas (inclusive no nível subnacional),
mas sem criar muitas restrições adicionais ao Executivo nacional.
Uma evidência de que deve ter
havido, ao menos para os políticos,
aprendizado quanto aos resultados
ruins do pacote intervencionista adotado principalmente a partir de 2009
é que nossas instituições políticas funcionaram conforme o figurino: o PT,
partido que liderou o Executivo nacional de 2003 até o início de 2016,
foi amplamente punido na recente
eleição municipal pela desorganização que foi promovida na economia.
Em relação aos estados, o problema não é, como nos anos 90, de endividamento, mas sim de gasto com
pessoal e aposentadorias. Os governadores terão que aprovar medidas
nas assembleias legislativas que reduzam os gastos. Infelizmente, no
ponto em que a situação chegou, a
melhor opção do governo federal é
ser duro e esperar. A deterioração da
situação estadual – desorganização
na saúde, educação e principalmente
na segurança, que já está ocorrendo – será a força de convencimento
dos políticos de que é imperativa a
aprovação das medidas de ajuste necessárias: aumento da contribuição
previdenciária (acima dos 14% em
momentos emergenciais) e possibilidade de cortar salário, com redução
de jornada, entre outras.
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“Temos que remover
os obstáculos que
ainda persistem”

Carlos Alfredo Magariños
Embaixador da Argentina no Brasil

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Carlos Margariños não é diplomata de carreira. As principais credenciais que apresentou ao desembarcar este ano em Brasília foram a experiência de ter acompanhado de perto a formação do Mercosul, na década de 1990, e disposição de
retomar o diálogo de integração entre os dois principais parceiros comerciais
do bloco, que nos últimos anos estava esfriado. Apesar do momento econômico
desfavorável em ambos os países, Magariños – que foi secretário de Indústria e
Mineração entre 1991 e 1996, no governo de Carlos Menem, e diretor-geral da
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (1997-2005)
–, defende que Brasil e Argentina devem perseverar na negociação de aspectos
concretos que estimulem a geração de emprego e negócios em ambos os países.
“O que precisamos é ser criativos, aprender com as experiências bem-sucedidas e
incrementar a confiança”, diz, em entrevista à Conjuntura Econômica.
12 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

Conjuntura Econômica — O senhor
chegou à embaixada com a proposta de ampliar a integração das economias de Brasil e Argentina, mas
em um momento em que ambas estão em recessão, quando tendem a
ser mais protecionistas. Qual é seu
plano de trabalho?
A integração precisa estar acima dos
ciclos econômicos. Em 2016 esse processo entre Brasil e Argentina celebra
30 anos (a assinatura da Ata de Integração Brasileiro-Argentina foi em
julho de 1986), e nesse período passamos por ciclos expansivos e recessivos.
Argentina e Brasil tentaram em muitas
situações melhorar e elevar o grau de
coordenação econômica, como aconteceu com a posta em marcha do Plano
Austral na Argentina, que foi sucedido
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pelo Plano Cruzado no Brasil. Ou a
época de conversibilidade na Argentina e Plano Real no Brasil, alguns anos
mais tarde. Houve intenção de que os
planos econômicos não se diferenciassem muito, e também houve ocasiões
em que isso não foi possível, como
quando o Brasil desvalorizou sua moeda, em 1988, e a Argentina não o fez.
É preciso ser claro: países com economias emergentes como as nossas
têm necessidades especiais, como a de
atender populações menos favorecidas. No momento atual, vemos ambos
os países tratando de sair do processo
recessivo através de uma melhoria de
seu perfil de dívida pública, de gasto
público, com políticas que estimulem
a criação de emprego e protejam os setores mais favorecidos da população.
É bastante claro que temos que nos
dedicar a remover obstáculos que ainda persistem e construir uma posição
de competitividade que nos permita
abordar juntos outros mercados internacionais. Estamos em um ciclo econômico em que ambas as economias vão
crescer pouco, então precisam recuperar seus mercados internos e aumentar
suas exportações. Nesse contexto, é
importante trabalhar aspectos precisos e concretos da integração como
são normas técnicas, mecanismos de
certificação de qualidade, temas como
controle sanitário e fitossanitário.
Temos trabalhado muito sobre isso
este ano e formulamos várias propostas que estão sendo analisadas pelos
governos. Temos buscado fortalecer a
confiança entre empresários, políticos
e gestores, através da geração de iniciativas e instituições que melhorem a
comunicação. Por exemplo, este ano
criamos o Conselho Empresarial Brasil-Argentina (Cembrar), o primeiro
conselho empresarial binacional in-

tegrado por empresários brasileiros
e argentinos de primeiro nível. Essa
instituição vai melhorar a informação
e a qualidade do trabalho conjunto,
para que as duas economias tenham
mais oportunidade de gerar mais emprego e mais negócios, em ambos os
países e no exterior.
Em entrevista à Conjuntura Econômica em 2013, o ex-ministro Domingo Cavallo afirmou que o Mercosul só deu certo entre 1994-1999,
quando ambos os países estavam

É preciso ser claro:
países com economias
emergentes como as
nossas têm necessidades
especiais, como a de
atender populações
menos favorecidas

com suas economias estabilizadas,
com controle de câmbio. O senhor
concorda que a macroeconomia de
Brasil e Argentina definiu o destino
do Mercosul até agora?
Evitarei me posicionar sobre esse
ponto de vista. Qualquer processo de
integração necessita algum nível de
coordenação, de políticas monetárias,
fiscais e de renda, pois do contrário
se geram incentivos perversos contra

a atividade empresarial e o comércio.
Isso não é uma opinião isolada, já está
consolidada na literatura econômica.
É muito difícil levar adiante um processo de longo prazo sem nenhum tipo
de convergência em matéria macroeconômica. Basta ver a tensão que a
integração da moeda na Europa gerou
na Espanha, Grécia, Irlanda, entre outros países que enfrentaram situações
recessivas severas. É preciso tratar esse
tema com muita prudência, e com
muito realismo.
Pensar que essa coordenação possa acontecer hoje não parece ser algo
simples. Aliás, o comércio entre os
dois países e a integração cresceram
mesmo nos períodos em que tivemos
baixa coordenação macroeconômica. O ano em que nosso intercâmbio
comercial foi recorde foi em 2011,
quando somou quase US$ 40 bilhões.
Acho que é muito importante que ambos os países conversem sobre o tema,
mas não há fórmula mágica. O processo de integração requer energias e
avanços simultâneos em muitas áreas.
Quando citei a preocupação por padrões, metodologias, certificações, me
referi a algumas das áreas que mais
influem no comércio bilateral. E, nesse caso, estamos tratando de impulsionar uma situação amigável entre
reguladores de ambos os países, de
forma que o setor privado veja facilitado o cumprimento de normas técnicas no espaço comum, com vistas a
poder exportar de melhor forma.
Poderia citar um exemplo dessa
agenda técnica?
Estamos tentando replicar uma experiência que já fizemos com muito
sucesso no âmbito da energia nuclear,
onde Argentina e Brasil se converteram em um caso paradigmático de inD e z 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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tegração. Isso se deveu ao papel relevante da Agência Brasileiro-Argentina
de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC, criada em
1991), que tem um diretório integrado
pelos dois países e conseguiu garantir as salvaguardas de cumprimento
obrigatório (verificar se os materiais
estão sendo usados exclusivamente
para fins pacíficos). Sem que nenhum
dos países perdesse um milímetro de
soberania em temas de controle doméstico, a ABACC se consolidou um
organismo binacional capaz de emitir
normas de cumprimento obrigatório
em ambos os países. Por suposto é
preciso levar em conta as características específicas do setor nuclear, que
faz com que algumas experiências
não sejam replicáveis em determinados segmentos. Mas a ideia é nesse caminho, de criar mecanismos de interação que facilitem o intercâmbio de
conhecimento e informação para que
toda a área econômica integrada entre
Argentina e Brasil obedeça ao cumprimento das mesmas normas.
É preciso ressaltar que já houve
muito progresso nos últimos anos, não
estou falando de algo que começou
agora. Existe, por exemplo, um centro
binacional de metrologia, fundado em
2006, que também já acumula uma série de atividades. No contexto da integração bilateral e também no Mercosul se tem trabalhado muitíssimo nesse
campo do cumprimento de normas.
Onde não conseguimos progredir ainda com eficiência foi nos mecanismos
de enforcement. Estamos construindo
sobre o que já temos, tratando de acelerar a velocidade com que estamos
trabalhando nessa matéria.
Quando ministro de Indústria e Mineração, o senhor participou ativamen14 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

te das negociações dos acordos automotivos de Brasil e Argentina. Qual a
sua avaliação sobre a renovação feita
este ano, válida até 2020, sob o sistema flex (que fixa teto de isenção em
US$ 1,5 vendido pelo Brasil para cada
US$ 1 importado da Argentina)?
Respeito quem tem a responsabilidade de tomar decisões nessa matéria
hoje, a quem expresso minhas opiniões em privado. Em linhas gerais,
é um acordo excelente, permite planejar investimentos em longo prazo,
é flexível, abre a possibilidade de ser

A China se esforça para
abandonar a ideia de
que vendem produtos
de baixo custo para
se converter em
produtores de bens de
alta competitividade

melhorado no médio prazo, e essencialmente dá um marco de certeza
para a indústria. Os elementos são
construtivos, e estou seguro que, à
medida que ele progrida, veremos
em termos práticos o crescimento do
emprego e do investimento.
Quando o senhor menciona a busca
por maior integração produtiva entre Brasil e Argentina, quais outros

setores além do automotivo teriam
esse potencial?
Penso que temos que dedicar esforços
aos setores agroindustrial e energético.
São dois temas extraordinariamente
importantes, porque estamos vivendo
uma etapa na história da economia
global peculiar, do surgimento de uma
nova classe média global com seu epicentro na Ásia. Em 2010, Europa e
Estados Unidos respondiam por 54%
da classe média mundial (com gasto
diário individual de US$ 10 a 100,
em paridade de poder de compra),
quando esse segmento representou 1,8
bilhão de pessoas e 64% do poder de
compra, gastando US$ 21 trilhões. Em
2020, essa classe média definida pelo
mesmo parâmetro de gastos somará
3,2 bilhões e 54% estarão na Ásia,
que representará 42% do gasto total,
que poderá chegar a US$ 35 trilhões.
Mais classe média significa mais consumo de alimentos e mais consumo de
energia, principalmente em um contexto em que essa classe média está se
tornando mais urbana. Estamos experimentando anualmente um aumento
da população urbana que equivale à
instalação de sete cidades do tamanho
de Chicago por ano.
Nesse sentido, seria muito inteligente trabalhar, como os governos
estão fazendo, em uma matriz energética comum, e ao mesmo tempo
trabalhar em uma maior integração
da indústria agroalimentar. Temos
condições muito objetivas para fazêlo: o Brasil é o único país de economia tropical com produção agrícola
forte e competitiva. E a Argentina é
tradicionalmente muito competitiva,
uma potência global em termos de
agroindústria. Nossos esforços combinados em matéria de transferência
de tecnologia na África, por exemplo,
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ou em exportações de produtos finais
à Ásia podem ser verdadeiramente
uma fonte enorme de crescimento.
Um dos desafios que ambas as economias têm em comum é o de equacionar a perda de participação da
indústria no PIB – em parte causada
pelo efeito China de importação de
commodities e exportação de manufaturas mais baratas –, e incentivar o aumento de produtividade.
Em sua opinião, como essas tarefas
devem ser conduzidas?
Parte da desindustrialização que observamos é um processo natural derivado do aumento da renda média dos
países e o consequente crescimento da
relevância do setor de serviços, contribuindo mais ao PIB. No caso de Argentina e Brasil, nos últimos 20 anos
outros elementos também contribuíram para a redução do peso da indústria no produto, que são adicionais ao
crescimento da renda. No Brasil, há o
extraordinário crescimento do setor
agropecuário, que não era tão relevante quando começou nosso processo de
integração. No caso da Argentina, a
mineração, que até meados dos anos
1990 não tinha praticamente nenhum
desenvolvimento, passou a ocupar
uma posição importante nas exportações do país.
É claro que nossos países estão
submetidos a crises, instabilidade
macro, que têm afetado esse processo
de crescimento da produtividade, e
temos que trabalhar nisso. E sem dúvida a China tem papel relevante nesse processo, porque tomou um lugar
de liderança no comércio tanto com
Brasil quanto com Argentina, e ela
mesma está imersa no esforço de se
transformar em um exportador para
o mundo de produtos de alta qua-

lidade. A China está envolvida em
um esforço sistemático para abandonar a ideia de que são vendedores
de produtos de baixo custo para se
converter em produtores de bens de
alta competitividade. Isso ocorre em
um momento em que a indústria está
mudando de forma brutal, devido à
incorporação de novas tecnologias,
ao processo de digitalização, do crescimento do big data, dos algoritmos,
da inteligência artificial e da robótica. Quando se vive em um mundo em
que a principal empresa de transporte

Como no Brasil, o
importante é que o
governo tenha coragem
e competência para fazer
as reformas necessárias,
e o presidente Macri
está preparado

público privado, o Uber, não é proprietária de um só veiculo, ou em que
a maior companhia de mídia do mundo, o Facebook, não produz nenhum
conteúdo, ou a maior companhia de
hospedagem, a Airbnb, não é dona
de nenhuma propriedade imobiliária, estamos frente a uma verdadeira
mudança estrutural em relação aos
modelos de negócios, de como produzimos e consumimos.

Da mesma forma, a indústria como
a conhecemos no século 20 está sujeita a uma enorme transformação, em
que os parâmetros de incremento de
produtividade estão mudando de forma acelerada. Por exemplo, quando
foram adquiridas pelo Facebook, Instagram (em 2012, por US$ 1 bilhão),
e WhatsApp (em 2014, por US$ 19
bilhões) tinham respectivamente três e
65 empregados, que em termos de recursos humanos representaram uma
parcela milionária desse valor. Seguindo essa tendência, Argentina e Brasil
já demonstraram que podem contribuir em setores tecnológicos sofisticados, como o aeroespacial no Brasil e
de energia nuclear na Argentina. E em
setores industriais em que temos longa tradição, como o automotivo, precisamos trabalhar em conjunto para
enfrentar os grandes desafios tecnológicos. Em cinco anos mais, teremos
no mercado os carros sem motorista, o que significa uma mudança radical da forma como as pessoas se
relacionam com os veículos, o tipo
de componente que esses veículos levam. Então, quando falamos do setor automotivo de Argentina e Brasil
não podemos pensar independentemente dessas mudanças. Isso demanda adaptação a uma nova estrutura
tecnológica, e as mudanças nessas
indústrias levam muito tempo.
Hoje, em sua opinião, o caminho
para fortalecer o comércio internacional de Brasil e Argentina ainda é
focar na consolidação do Mercosul
como uma união aduaneira?
Essa é uma discussão antiga, que temos
repetido nos últimos meses, entre união
aduaneira ou zona de livre-comércio.
Parece-me que é necessário que se removam os obstáculos ao comércio e se
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avance rapidamente com o objetivo final do Mercosul. Mas isso não significa descartar caminhos intermediários,
progressos parciais que possam ser
feitos, gerando maior vínculo de confiança entre os dois países. Entre 1985
e 1991, quando nosso comércio bilateral cresceu muito e disparou a integração, outros países viram a rapidez com
que esse intercâmbio se ampliou e isso
atraiu seu interesse em se aproximar
do Mercosul. Estou seguro que esse rol
protagônico não se deve perder, mas se
fortalecer. Essa é a chave.
A avaliação que se tem sobre o Mercosul, entretanto, é que nossas intenções já estão amplamente registradas em protocolos e documentos,
mas falta capacidade de execução.
Como o bloco poderia ajudar seus
membros a serem mais competitivos, sob um contexto internacional
de redução de baixo crescimento
do comércio e tendência de aumento do custo de capital, que dificulta
a atração de investimento?
A experiência que tive na Organização
das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial mostra que esse tipo
de processo requer avanços simultâneos em frentes distintas. Não há um
elemento único que dispare esse processo, mas uma série de iniciativas que
amadurecem, de forma paralela, e que
permitem que o processo de integração se acelere. Temos trabalhado para
recuperar o registro positivo ao redor
do processo de integração dos países
– como não sou embaixador perante o Mercosul, me limito ao processo
Brasil-Argentina em particular.
Tenho encontrado muito entusiasmo, de pessoas que querem
falar de seus sucessos e também
frustrações. E por isso estamos bus16 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

cando ampliar o diálogo. Este ano
fundamos grupos parlamentares de
amizade nos dois países (a criação
do Grupo Parlamentar Brasil-Argentina foi aprovada em fevereiro
pelo Senado), gerando uma série
de atividades. O que precisamos é
ser criativos, aprender com as expe
riências bem-sucedidas e incrementar a confiança. O enforcement é
resultado desse processo, em que as
duas partes acreditam em um caminho transparente e justo, que não
vai gerar desigualdades.

Estamos em um ciclo
econômico em que ambas
as economias vão crescer
pouco, então precisam
recuperar seus mercados
internos e aumentar
suas exportações

Qual o balanço do primeiro ano do
governo Macri e a expectativa de recuperação econômica da Argentina?
Macri liderou uma mudança muito valente na Argentina. Introduziu
câmbios imprescindíveis para que a
economia não descarrilasse e prejudicasse os menos favorecidos. Isso tem
acontecido com muitos desafios, mas
já é evidente o descenso da taxa de
inflação ao longo do ano. A atividade

está se recuperando e esperamos retomar o crescimento em 2017. Não
temos dúvida que as coisas irão melhorar consistentemente. Como no
Brasil, o importante é que o governo
tenha coragem e competência para
fazer as reformas necessárias, e o presidente Macri está preparado.
Como avalia o futuro com os outros
dois principais parceiros comerciais
de ambos os países: o efeito da eleição de Donald Trump nos Estados
Unidos e a demanda por produtos e
alvos de investimento da China?
Quanto a Trump, me parece cedo opinar, pois ele sequer assumiu a presidência. Quando vejo análises nos jornais,
sempre me lembro da história de um
primeiro-ministro chinês em viagem
à França. Quando lhe perguntaram o
que opinava sobre a Revolução Francesa, ele respondeu que era cedo para
dizer, pois havia passado apenas 200
anos, e ainda não tínhamos terminado
de ver seus efeitos. No caso de Trump,
espero que faça uma boa presidência,
pois seu país e o mundo necessitam.
Sobre a China, temos que trabalhar de forma articulada, pois o país
já mostrou sua potência econômica,
sua vocação inovadora e transformadora. Vejo com interesse o progresso
do Brasil na criação do fundo bilateral
de US$ 20 bilhões para infraestrutura. Estou convencido de que podemos
elaborar estratégias conjuntas principalmente com foco em uma cidadania
global responsável, em temas críticos
como meio ambiente, segurança alimentar, migrações e desigualdade,
que precisam de ações coordenadas
dos países que possuem um papel importante na economia internacional.
Somos membros do G20, e podemos
estimular esse intercâmbio. 
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Limites da expansão
Retomada do crescimento argentino
não deverá contar com ajuda da
demanda brasileira

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
A Argentina deverá fechar 2016
com a mesma expectativa frustrada
do Brasil, que esperava a recuperação do crescimento econômico ainda no último trimestre do ano. Um
cenário mais recessivo que o projetado no âmbito doméstico e um
quadro internacional desfavorável,
entretanto, acentuaram a tendência
de retração. Uma média de estimativas de mercado reunidas pelo Banco
Central do país, publicada no início
de novembro, indicava uma queda
de 2% do PIB para este ano. Para
2017, espera-se que a atividade migre para o campo positivo, em torno dos 3%.
“Já imaginávamos um período
difícil, de correção do forte desajuste macroeconômico que se acumulou até 2015, mas o impacto
foi maior do que previmos inicialmente”, diz Matias Kulfas, diretor
da consultoria Idear Desarrollo,
ex-gerente-geral do BC argentino.
Kulfas – que para este ano estima
o PIB argentino em -2,6% – aponta que os principais elementos que
compuseram esse cenário foram a
desvalorização de mais de 50% do

peso frente ao dólar, devido à
liberação parcial dos controles
cambiais promovida pelo presidente Mauricio Macri, e o aumento
de tarifas de luz, gás e do combustível, que no governo de Cristina
Kirchner foram artificialmente
controladas. Ambos resultaram em
forte pressão inflacionária.
“Chegamos a um nível comparável a 2002”, diz Kulfas, lembrando quando o presidente Eduardo
Duhalde desvalorizou a moeda em
cerca de 70% e a inflação alcançou
40%. “Isso gerou forte expectativa
negativa quanto ao consumo, principal variável para nossa economia,
e tivemos algumas atividades em
declínio.” Entre elas, a de construção, que não obteve o impulso esperado da iniciativa pública. Para
2017, entretanto, a expectativa é
de um melhor desempenho do setor. “Espera-se certo grau de endividamento externo para o financiamento de obras públicas. E, do lado
privado, investimentos no mercado
imobiliário, bancados com dinheiro branqueado”, afirma, referindose ao programa de regularização de

bens e capitais promovido pelo governo. Até o final de outubro, essa
iniciativa somava cerca de US$ 4,6
bilhões que migraram de poupanças
alternativas para se converter em
depósitos bancários.

Comércio fraco
Na frente externa, a baixa demanda do Brasil, principal destino dos
produtos argentinos, concentrou a
quebra da esperança de uma recuperação mais acelerada. Ainda que
a balança comercial entre os países
em geral tenda a pender para o lado
brasileiro, este ano o desequilíbrio
foi ainda mais sentido. No acumulado de janeiro a outubro, enquanto
as exportações brasileiras para a Argentina demonstraram uma tímida
reação em relação a igual período
de 2015, com aumento de 1%, os
D e z 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 17
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Recuperação em marcha
Projeções de mercado (média) para a economia argentina
39,2

19,9
15,7

14,5
3,3

-2

18,2

20,7

3,3

PIB (%)

Inflação % (IPC)
2016

2017

Câmbio (peso/US$)
2018

Fonte: Banco Central da Argentina/novembro.

Intercâmbio Brasil-Argentina
Jan./out.

8.825.265.737

EXP BR-Arg
2015 – US$ FOB

7.282.305.150

-17,48

10.991.967.793

10.876.495.029

1,06

IMP BR-Arg
2016 – US$ FOB

Var. rel. US$ % (2016/2015)

Fonte: MDIC.

exportadores argentinos registraram
perda de 17,5%, resultando em um
déficit comercial de R$ 3,7 bilhões –
que já supera o registrado em todo o
ano de 2015, de US$ 2,7 bi. “Esse é
um superávit negativo, que ninguém
quer, decorrente mais da queda das
vendas argentinas do que da expansão do comércio brasileiro”, diz José
Augusto de Castro, presidente da
Associação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB). O exemplo mais concreto é o do setor automobilístico,
18 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

que lidera o intercâmbio entre os
dois países. De janeiro a outubro, a
venda de veículos argentinos para o
Brasil contraiu-se 29%, enquanto as
exportações brasileiras à Argentina
aumentaram 12,6% em relação ao
mesmo período de 2015, somando
cerca de 260 mil unidades. No mesmo período, o índice de licenciamento de carros novos no Brasil caiu
22,3%, para 1,66 milhão.
“Mesmo com um câmbio mais
competitivo, a redução da demanda

externa não colaborou para o aumento das vendas argentinas de manufaturados”, diz Castro.
Kulfas reforça que, este ano,
quem mais aproveitou a vantagem
da desvalorização do peso foi o setor
agropecuário, que até outubro havia
registrado um aumento de 14% nas
exportações. “Em 2015, como havia
expectativa de desvalorização com
a troca de governo, grandes companhias internacionais postergaram
liquidações de soja, acumulando estoques até a virada do ano, o que influenciou para esse forte resultado”,
diz. Com a mudança cambial, mais a
redução da retenção das exportações
de trigo e milho, a previsão é de produção mais diversificada e aumento
da área cultivada. “Esperamos que
no ano que vem a próxima colheita
seja melhor do que em 2016 e gere
um efeito multiplicador na indústria
vinculada ao agro”, afirma Kulfas,
destacando o setor, juntamente com
a construção, como protagonistas da
recuperação da atividade esperada
para 2017.
Mas as expectativas do economista na frente externa se encerram aí.
“Não esperamos uma recuperação
significativa da demanda brasileira
tão cedo. Estados Unidos e China,
outros importantes parceiros comerciais, aterrissam para um crescimento mais baixo, estão voltados a seu
mercado interno, e com tendência de
aumentar a adoção de mecanismos
de proteção. Não dá para enxergar
de onde viria um impulso significativo”, diz. Além disso, para o caso da
indústria argentina, Kulfas defende
que o câmbio ainda apresenta uma
defasagem importante, mesmo com
a desvalorização do peso registrada
durante este ano. “Uma desvalori-
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zação de 50% com inflação de 40%
não nos garante competitividade.
Sem programas de estímulo adicionais, a indústria não crescerá muito”, afirma. Ainda que de forma gradual, o governo Macri tem relaxado
algumas medidas de controle de importações, em segmentos como os de
eletrônicos, têxtil e calçados. “Com
a perspectiva de menor proteção ao
mercado interno, menos mecanismos de administração, as indústrias
passam a reduzir seu ritmo de produção, pois a demanda doméstica
ainda está fraca e elas não se sentem
competitivas”, diz.
Castro concorda com o diagnóstico do economista argentino. “No
caso do segmento automotivo, a
Argentina se recupera muito quando o Brasil vai bem. E nesse sentido
nossa perspectiva ainda não é boa”,
afirma. Para o presidente da AEB,
momentos recessivos como os atuais
ressaltam o ônus da falta de consenso entre os países para orientar seu
sistema produtivo como plataforma
exportadora mundial. “Carros brasileiros e argentinos circulam pouco
fora da região e não trabalhamos
devidamente, ficamos estritos à discussão sobre tarifas entre países.
Há muito tempo os acordos automotivos preveem uma coisa e acaba
acontecendo outra”, diz. Em junho
deste ano, Brasil e Argentina renovaram o acordo com validade ampliada
para até 2020 e possibilidade de, em
2019, ampliar o teto do sistema flex
de US$ 1,5 vendido pelo Brasil para
cada dólar exportado pela Argentina para US$ 1,7, caso se consiga um
aumento da integração produtiva
entre os países. “Ainda que seja um
objetivo desejável, a indústria de autopeças argentina é pequena, o que

Comércio entre os países
2016/2015 jan./out.
Principais exportações BR-Arg

Var. rel US$ %

Veículos, automóveis, tratores etc. suas partes/acessórios

12,65

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos

-4,94

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, suas partes, etc

-17,89

Principais importações BR-Arg

Var. rel US$ %

Veículos, automóveis, tratores etc. suas partes/acessórios

-29,77

Cereais

-3,77

Plásticos

-6,21

Fonte: MDIC.

Peso do Brasil
Balança comercial argentina
12.008

11.382
9.020

3.178
1.521

2010

2011

2012

2013

-277

-1.220
-3.212

-3.516

2014

2015
-2.969
-2.907

-4.864
Total

Brasil

Fonte: Indec.

dificulta uma reversão do atual quadro de intercâmbio no curto prazo”,
avalia Castro.
No mês seguinte à assinatura do
acordo, uma lei aprovada no Congresso argentino abriu caminho para
nova política de incentivo: uma redução de impostos de 4% a 15%
para as fabricantes que garantirem
de 30% a 50% de conteúdo local
em seus carros. A iniciativa é vista
como resposta à lentidão das negociações para inclusão de peças e par-

tes fabricadas na Argentina dentro
do programa brasileiro InovarAuto
– que, por sua vez, foi condenado
pela OMC em novembro, juntamente com outros programas de incentivo, o que deverá levar à sua revisão. “Não conseguimos, no âmbito
do Mercosul, consolidar essa cadeia
de valor, e agora tanto nossa economia quanto o cenário mundial não
colaboram. Não dá para prever por
quanto tempo esse problema permanecerá pendente”, conclui Kulfas. 
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O ajuste fiscal urge
Nelson Marconi
Professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV/EESP)

A questão fiscal permanece o assunto
do momento e assim será por muito
tempo. A análise dos dados indica que
a opção pela PEC parece ineficaz para
solucionar o desequilíbrio das contas
públicas no curto prazo e no longo
prazo provocará uma redução da participação do Estado na economia que
se tornará inviável e indesejável tão
logo a sociedade perceba os efeitos
dessa medida. Muito melhor seria o
governo investir em um ajuste de curto prazo e propor um conjunto de medidas factível que controle a evolução
das despesas no longo prazo.
Para explicar esse argumento, vamos primeiro demonstrar a evolução
de despesas e receitas no setor público
brasileiro (incluindo os três níveis de
governo e excluindo as empresas estatais). As informações constam do
gráfico a seguir. Os cálculos foram
baseados nas informações do Sistema
de Contas Nacionais, que remonta a
1947, das compilações de balanços
dos três níveis de governo elaboradas
pela STN e por documentos da Receita Federal sobre a evolução da carga
tributária (para 2015). Os dados de
despesas para os anos 95-97 não estão
incluídos por não estarem disponíveis
na metodologia adotada na estima2 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

ção. A informação referente à despesa
em 2016 corresponde ao acumulado
em 12 meses até o segundo trimestre.
A receita inclui apenas os tributos e
contribuições; existem outras receitas como as de operações de crédito
e juros que não estão consideradas; a

despesa considerada é a primária, que
também exclui os juros. Essa variável
foi propositadamente desconsiderada,
dado que em artigos anteriores discuti
tal tema à exaustão.
Podemos notar pelo gráfico que
despesas e receitas evoluíram conjuntamente no período analisado
(1947-2016), com raras exceções.
Há um crescimento significativo de
ambas no período do PAEG, possivelmente visando à expansão da infraestrutura no país. Posteriormente,
o novo ciclo de crescimento de receitas e despesas se inicia em 1985 e
não é mais interrompido.
O problema maior das séries analisadas surge em 2013, quando a
evolução de ambas passa a seguir direções opostas. A receita como proporção do PIB havia se estabilizado
após a crise de 2009, mas a despesa
voltou a subir após 2012, configurando um desequilíbrio que se acentuou
a partir de 2013. É aqui que reside
nosso problema fiscal, como todos
sabemos: enquanto as receitas cresceram para acompanhar as despesas,
saltando sete pontos percentuais do
PIB entre 1988 e 1995, e posteriormente mais três pontos percentuais
entre 1999 e 2008, auxiliadas pelo
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boom de commodities no segundo
caso, houve espaço para a despesa
evoluir. Atualmente a despesa continua subindo sem contrapartida da
receita e nossas contas públicas foram se deteriorando.
Pode-se questionar o tamanho
do Estado, mensurado pela evolução dos gastos, mas não parece que
a sociedade aceitaria facilmente a
redução do acesso a diversos benefícios sociais de que hoje usufrui. A
qualidade do gasto pode melhorar,
mas a supressão de programas é impraticável e indesejável. Sim, a democracia é cara, justamente porque
possibilita aos cidadãos reivindicarem suas demandas. Nesse período foram criadas diversas políticas
sociais importantes, em parte fruto
da Constituição, mas que por outro
lado possivelmente poderiam ser
executadas de forma mais eficiente.
Logo, o problema maior, que
deve considerar essa realidade, parece ser a solução desse recente descolamento entre receitas e despesas

Pode-se questionar o
tamanho do Estado,
mensurado pela evolução
dos gastos, mas não parece
que a sociedade aceitaria
facilmente a redução do
acesso a benefícios sociais

no setor público. A análise dos dados referentes aos últimos anos indica que as despesas previdenciárias
vêm contribuindo decisivamente
para esse resultado.
A tabela a seguir mostra, de forma
mais detalhada, a evolução do resultado do governo federal (excluídas
as estatais). O resultado da Previdên-

cia é responsável por todo o déficit,
principalmente o sistema de aposentadorias rurais e dos servidores (ainda que o resultado das demais contas
do Tesouro também tenha piorado).
Urge que fontes de financiamento sejam criadas para o primeiro, como
tributos sobre lucros e dividendos
distribuídos e impostos sobre heranças e fortunas. Quanto ao segundo,
as alíquotas de contribuição de ativos e inativos devem ser majoradas
e as reestruturações de carreiras, que
implicam reajustes salariais maiores,
devem se restringir aos trabalhadores
em atividade. Os aposentados do setor público necessitam apenas ter o
poder de compra de seus proventos
preservado. Reduções em isenções e
medidas visando à melhoria da gestão contribuiriam para o ajuste. A
reforma mais geral do sistema previdenciário, elevando o tempo mínimo
de contribuição e unificando diversas
regras, é essencial.
Dessa forma o ajuste fiscal poderá
impactar rapidamente, o que é fun-

Evolução da carga tributária e da despesa primária (em % do PIB)
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Resultado das contas públicas do governo federal (exceto estatais), em % do PIB
2007

2012

2013

2014

2015

2016 *

Resultado Primário (-) Previdência (1) = (2) - (3)

5,4

4,1

3,8

2,2

1,1

0,7

Receita Líq. Total (-) Rec. Previdência (2)

13,6

12,8

12,7

11,8

11,5

11,3

Despesa Total (-) Desp. Prev. (3) = Soma de (4) a (7)

-8,1

-8,6

-8,9

-9,6

-10,4

-10,6

Despesa com Pessoal (ativos) (4)

-2,5

-2,4

-2,3

-2,3

-2,5

-2,5

Despesa Discricionária de Capital (5)

-0,8

-1,2

-1,2

-1,4

-0,9

-0,9

Despesa Discricionária de Custeio (6)

-2,9

-3,0

-3,1

-3,4

-3,3

-3,4

Despesa Obrigatória de Custeio (7)

-2,1

-2,1

-2,4

-2,7

-3,9

-4,0

2007

2012

2013

2014

2015

2016 *

Resultado da Previdência (8) = (9) - (10)

-3,3

-2,3

-2,4

-2,5

-3,0

-3,9

Receita Previdência (9) = (12) + (15) + (18)

5,4

6,0

6,0

6,2

6,2

6,1

Despesa Previdência (10) = (13) + (16) + (19)

-8,7

-8,3

-8,4

-8,6

-9,1

-9,9

Previdência Urbana (11) = (12) - (13)

-0,5

0,5

0,5

0,4

0,1

-0,7

Receita (12)

5,0

5,6

5,7

5,8

5,8

5,7

Despesa (13)

-5,5

-5,1

-5,2

-5,4

-5,7

-6,4

-1,2

-1,4

-1,4

-1,4

-1,5

-1,7

Receita (15)

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Despesa (16)

-1,3

-1,5

-1,5

-1,6

-1,7

-1,8

-1,6

-1,5

-1,4

-1,5

-1,5

-1,5

Receita (18)

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Despesa (19)

-1,9

-1,7

-1,7

-1,7

-1,8

-1,7

2007

2012

2013

2014

2015

2016 *

Resultado Primário Total (20) = (1) + (8)

2,1

1,8

1,4

-0,3

-1,9

-3,1

Juros (21)

-4,4

-3,1

-3,5

-4,4

-6,7

-4,5

Resultado Nominal (22) = (20) - (21)

-2,2

-1,3

-2,1

-4,7

-8,6

-7,6

Resultado sem Previdência

Previdência Rural (14) = (15) - (16)

Previdência Servidores (17)

* Últimos 12 meses até setembro de 2016.

damental. Sem essas medidas emergenciais, estima-se que o retorno dos
superávits primários só ocorrerá em
seis anos e, ao final do período de 20
anos de vigência da PEC, o tamanho
do Estado brasileiro teria se reduzido em aproximadamente 7,5 pontos
percentuais do PIB (ou quatro pontos em dez anos). Uma redução dessa magnitude sem a implantação de
tais medidas implicaria brutal corte
de outras despesas para possibilitar
2 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

o cumprimento da PEC. É inviável e
não resolve o problema no curto prazo. A sociedade aceitará retornar ao
tamanho do Estado, estimado como
proporção do PIB, que tínhamos em
2000? É pouco provável. A evolução
dos gastos de acordo com a inflação
passada só será possível e aceitável,
e mesmo assim por um prazo menor
que o proposto, se o processo de evolução das despesas com aposentadorias for estancado rapidamente. Por

isso, a reforma mãe é a da Previdência, nunca é demais frisar. Essa sim é
a mais urgente.
Cabe a qualquer governo eleito arbitrar estes conflitos e fazer escolhas,
enfrentando interesses para evitar
uma elevação desenfreada das despesas. Mas a PEC implicará o oposto:
o Poder Executivo poderá diminuir
sua responsabilidade nesse processo,
quase se eximindo. Não parece ser a
estratégia mais adequada.
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Resgate fiscal
José Roberto Afonso
Pesquisador da FGV/IBRE e professor do Mestrado do IDP

Não funcionou mais a Lei de Res-

Já na formulação e a execução

ponsabilidade Fiscal (LRF)? Essa

da política fiscal é que se define

questão cada vez mais inquieta,

como, por onde e a que velocidade

sobretudo com as autoridades eco-

se pretende navegar com o navio do

nômicas defendendo que a reces-

governo, respeitadas as fronteiras

são é decorrente basicamente do

ditadas pelas regras e leis maiores.

descontrole das contas públicas e

Ora se pode optar por uma política

com os governos estaduais mergu-

expansionista, cortando impostos

lhados em uma situação de autên-

ou aumentando gastos, ora uma

tica falência.

restritiva, invertendo aquelas di-

Antes de tudo, é importante dis-

reções. Em particular, a LRF não

tinguir política e instituições, porque

obriga todo governo a gerar supe-

tais conceitos têm sido misturados

rávit primário e em todo tempo – a

diante da natural aflição em lidar

menos numa situação específica,

com crise de tão grave proporção.

se extrapolar o limite da dívida e

As regras do jogo delimitam o

daí se faz necessário gastar menos

campo e oferecem os instrumentos

do que se arrecada, para reduzir o

para atuação das autoridades. Esta

que se deve.

é uma função precípua da LRF, que,

Importa separar o joio do tri-

no caso brasileiro, tanto mesclou li-

buto para ser mais eficiente no

mites e regras (como nos EUA ou na

combate à crise. Esta em muito de-

Europa), quanto estabeleceu precei-

correu do manejo equivocado dos

tos e código de conduta (como na

instrumentos até o governo fede-

Nova Zelândia). Não é para ser mu-

ral anterior. Lei não impediria que

dada a qualquer momento, por isso

optasse por uma política de gerar

é uma lei complementar. Como tal,

déficit primário e sobretudo endi-

também se aplica, e igualmente, a to-

vidamento, mas o governo preferiu

dos os governos, inclusive estaduais

esconder e negar o fato, recorrendo

e municipais.

a medidas fiscais criativas, que por
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mágica transformavam crédito em

Não faltam, mas sobram dados. O

receita primária, postergavam gastos e escondiam dívida. Custou tão
caro que levou à perda de credibilidade da política fiscal e até mesmo
a do mandato presidencial. Não
por acaso que a resposta do novo
e atual governo precisou rumar
para o outro extremo: a opção por
uma política contracionista, simplificada em limitar a variação do
gasto federal em um ano à inflação
do anterior, acabou convertida em

Governos estaduais

que segue faltando é compreender

chegaram à falência, ou

mente e usar adequadamente. É

perto dela, muito

mesma e simples variável (gasto

rápido e de forma

verno (no exemplo, estados do RJ

arrasadora, sem que

(2014/2015), existam três fon-

alertas oficiais tivessem

portal do Tesouro Nacional, e in-

sido dados

proposta de emenda constitucional

o significado e saber ler corretaalgo inacreditável que para uma
com pessoal), para o mesmo goe SE) e para um mesmo período
tes oficiais, todas disponíveis no
formem variação entre -3.4% ou
+20%, situações completamente

e para valer por 20 anos.

opostas, ou, no outro caso, caído

Ainda na busca de recuperar

entre -4.4% e -13%.

não só a credibilidade como tam-

Uma comissão, formada por téc-

bém a capacidade de se formular

Governos estaduais chegaram à

nicos de diferentes governos e es-

uma boa política fiscal poderia

falência, ou perto dela, muito rá-

pecialistas independentes, com uma

ajudar a criação de uma espécie de

pido e de forma arrasadora, sem

missão bem definida e um prazo

comissão da verdade fiscal. Se não

que alertas oficiais tivessem sido

curto de trabalho, poderia abrir o

se sabe onde exatamente se está,

dados. Isso apesar de ser dos paí-

caminho para criação do conselho

como é que se pode decidir para

ses no mundo que mais publica

de gestão fiscal. Aliás, esta é a única

onde ir e, sobretudo, como fazer

estatísticas fiscais, de forma com-

matéria que a LRF deixou em aberto

para lá chegar?

pleta, tempestiva, tudo na internet.

para regulação infraconstitucional,

Variação da despesa estadual com pessoal em duas UFS (R$ mil)
Despesa com pessoal

2015

2014

2014 real

Var. % nominal

Var. % real

PAF

32.189

24.238

26.824

32,8%

20,0%

Execução orçamentária

22.113

20.694

22.902

6,9%

-3,4%

RGF

22.094

19.897

22.020

11,0%

0,3%

PAF

3.506

3.642

4.030

-3,7%

-13,0%

Execução orçamentária

4.774

4.647

5.143

2,7%

-7,2%

RGF

3.038

2.872

3.178

5,8%

-4,4%

RJ

SE

Fontes: Portal da Transparência do RJ e do SE, Siconfi/STN e Boletim de Finanças Públicas dos Governos Subnacionais/STN.
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mas o projeto foi esquecido na Câmara e se espera que possa ter o
apoio do novo governo.
Não custa insistir que a limitação da dívida federal, pelo Senado
(no caso da dívida consolidada) e
por lei (no caso da dívida mobiliária), exigida pela Constituição
e apenas regulada pela LRF, continua sendo evitada. Na prática,
ainda prevalece a Constituição
da ditadura militar que ao menos
era explícita em impor teto apenas
para a dívida dos governos esta-

ditar até onde um governo poderia

Não custa insistir que
a limitação da dívida

se comprometer e também oferecer
contragarantias suficientes.
Como nova questão é possível
citar a assunção do Tesouro Na-

federal, pelo Senado

cional à qualidade do maior ban-

e por lei, exigida pela

enfrentar o que julgava ser basi-

Constituição e apenas

2009, se tornou o maior provedor

regulada pela LRF,

economia, através dos bancos fe-

continua sendo evitada

duais e municipais.

co da economia brasileira. Para
camente uma crise de crédito, em
de fontes para empréstimos da
derais, transformados em meros
agentes. O pior é que tudo à custa
de endividamento público. Quan-

A falta de coerência e coragem

do da elaboração da LRF jamais se

impede que a limitação do gasto

poderia vislumbrar que se chega-

tão aguerridamente defendida seja

cabe equacionar as novas questões

ria a emitir tanto, a emprestar por

complementada e efetivamente as-

que naturalmente surgiriam com a

fora do orçamento e, sobretudo, a

segurada se for trava à fonte final

mudança da economia.

custar tantos subsídios. Uma revi-

de recurso para seu custeio – aliás,

Entre preceitos a revisar da lei,

seguindo as experiências predomi-

é possível citar o preceito de que

nantes no resto do mundo. Além

só se deveria criar compromisso

Enfim, aqui se citou meros exem-

disso, a LRF prevê que anualmente

permanente se houvesse fonte de

plos do que não funcionou há con-

o Executivo deveria avaliar e, even-

recursos

duradoura.

tento ou do que faltou na LRF,

tualmente, propor mudanças nos

Aliás, se a regra tivesse funcio-

numa lista que poderia ser exausti-

limites da dívida que lhe daria uma

nado, não teria sido preciso uma

va. Outras reformas (caso típico da

excelente oportunidade de sinalizar

proposta de emenda para travar o

lei geral sobre orçamento e conta-

para os agentes econômicos qual é

gasto. É preciso mensurar o espa-

bilidade) são compatíveis com um

realmente a sua política para a dí-

ço fiscal de forma fidedigna, talvez

movimento para refundar a LRF.

vida e abrangente (não se limitan-

com o acompanhamento de uma

Há muito o que se pode fazer para

do apenas à emissão de títulos pelo

instituição realmente independen-

tornar os instrumentos e regras fis-

Tesouro que cada vez mais perde

te, e também discutir prioridades

cais mais modernos e eficientes no

peso no total da dívida). Esse ajuste

para seu uso.

Brasil. Essa agenda complementa e

igualmente

são da lei exige impor disciplina e
transparência a tais operações.

anual também permitiria corrigir

No caso do controle do endivi-

deveria ser tocada em simultâneo

eventuais erros na calibragem dos

damento subnacional, não adiantou

aos esforços de ajuste fiscal e de ge-

limites, desde que fossem devida-

vetar financiamento direto ou rola-

renciamento das contas públicas (a

mente justificados e debatidos.

gem e deixar escancarada a porteira

começar por saber o que elas real-

Além de completar as regras pre-

para o Tesouro Nacional conceder

mente apontam hoje).

vistas na LRF e 16 anos ainda evita-

garantias para operações dos mes-

Desafios e trabalho é que não fal-

das, é preciso reformar e endurecer o

mos governos – seja porque o limi-

tam para fortalecer instituições fis-

que estava previsto na lei e não fun-

te era alto demais, seja porque nem

cais e resgatar a possibilidade de se

cionou a contento, como também

sempre a técnica prevaleceu para

fazer política fiscal no Brasil. 
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Em busca de consenso
Crise financeira dos estados ressalta
necessidade de se definir caminho
para fim da guerra fiscal

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Nos últimos meses, a grave crise
financeira que atinge o Rio de Janeiro tem acendido o debate sobre
a gestão fiscal dos estados brasileiros e revelado vários desdobramentos. Entre eles, o esgotamento
da política de incentivos em torno
do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS),
generosamente usada por estados
para atrair investimentos, com isenções muitas vezes definidas fora do
âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz). No final de outubro, o Rio foi proibido,
por liminar que atende a uma ação
do Ministério Público, de conceder,
ampliar ou renovar benefícios fiscais e financeiros, com prazo de 60
dias para apresentação de estudo de
impacto orçamentário das vantagens concedidas. Já em novembro, a
Assembleia Legislativa (Alerj) também condenou a atual fórmula de
uso das isenções ao aprovar projeto
de lei (1.431/2016) que proíbe o estado de conceder novos incentivos
no prazo de dois anos.
Ambas as decisões soaram como
alerta vermelho para as empresas
instaladas em solo carioca, por intensificar um dos principais proble2 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

mas derivados da guerra fiscal: a
insegurança jurídica. Em ofício ao
governador, a Federação das Indústrias do Rio (Firjan) pediu veto ao
projeto de lei. “Se o Rio de Janeiro
for o único estado a abandonar as
armas, certamente será o primeiro
a morrer”, diz Guilherme Mercês,
economista-chefe da Firjan. Mercês afirma que esse congelamento
ameaçaria a concretização de intenções de investimento de R$ 42
bilhões, mapeadas pela Federação
principalmente entre segmentos da
indústria de transformação. O economista reconhece, entretanto, a
urgência da revisão dessa política,
desde que feita em consenso com os
demais estados. Em nível nacional,
a insegurança jurídica provocada
pelo uso destemperado de incentivos é expressa no acúmulo de ações
de inconstitucionalidade de estados
que reclamam de benefícios concedidos por seus pares. “O Supremo
Tribunal Federal (STF) já aglutinou
várias ações com o objetivo de fazer
um único julgamento para os benefícios concedidos fora do âmbito
do Confaz”, lembra Mercês. “Será
importante negociar entre os governadores para convalidar as isenções

que já existem e, a partir daí, se
discutir um prazo de transição e regulamentação dos incentivos daqui
para a frente.”

Propostas à mesa
O encaminhamento do tema pela
via do Judiciário, entretanto, não
é considerado o mais tranquilo,
pois o STF também já sinalizou a
possibilidade de adotar a Súmula
Vinculante 69, que define como inconstitucional qualquer benefício
fiscal relativo ao ICMS concedido
sem prévia aprovação do Confaz.
Em evento promovido pela FGV/
Direito-SP e o Centro de Cidadania
Fiscal (CCiF), no início de novembro, especialistas debateram quais
as possibilidades de se avançar
em uma fórmula mais modulada
de reforma do ICMS. Na ocasião,
Carlos Augusto Gomes, do Grupo
de Estudos Tributários Aplicados
(Getap), destacou que a existência de propostas legislativas em
diferentes estágios de tramitação,

CONJUNTURA MACROECONOMIA

segmentadas por temas que vão
dos fundos de compensação à unificação de alíquotas e que, isoladamente, não solucionam a questão.
“Dependendo de como é feita, uma
saída generalizada da guerra fiscal
pode gerar graves impactos no emprego, bem como o sucateamento de investimentos já realizados.
Quando uma empresa investe, o
benefício fiscal é um dos elementos
dentro do cálculo do retorno desses investimentos”, alerta.
Ana Abrão, secretária de Fazenda de Goiás, também defende a
construção de uma saída estruturada. “Todos precisamos atrair novos
investimentos, como também honrar os contratos que já existem”,
afirma. A economista destaca o
caso do seu estado. Graças a uma
estratégia agressiva de concessão de
benefícios, Goiás conseguiu diversificar a economia para além do setor agrário, atraindo setores como
o farmacêutico e o automobilístico.
Modernizou a gestão, investiu em
logística, o que colaborou para que
seu PIB crescesse dez vezes nos últimos 15 anos. “Hoje Goiás já não
precisa dos mesmos incentivos fiscais, pois é outro estado. Temos que
discutir os excessos, as ineficiências
criadas em torno dessa política, mas
construindo saídas com responsabilidade, de boa-fé”, afirma.
Um dos projetos debatidos no
seminário foi o PLP 54, que trata
da convalidação de benefícios que
está pautada no STF, e cuja prioridade de votação chegou a ser citada
pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. “Acho que a aprovação
desse projeto pode ser positiva, pois
sugere a importância de andamento de outras necessidades, tendo

A generalização do uso
de incentivos fiscais
gera uma perda de
arrecadação de ICMS
de R$ 50 bilhões a
R$ 60 bilhões ao ano
em nível nacional

o benefício de mostrar ao Supremo que estamos trabalhando para
equacionar a questão”, diz Evandro
Guimarães, presidente do Instituto
Brasileiro de Ética Concorrencial
(Etco). Helcio Honda, diretor do
departamento Jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), também defende o
foco de curto prazo nesse projeto.
“Sabemos que não é uma alternativa perfeita, mas tem a vantagem
de colocar uma data de corte na
insegurança sobre a regularização
desses benefícios”, diz.
Já José Roberto Afonso, pesquisador da FGV/IBRE, é menos
otimista com essa estratégia. Ele
ressalta que o PLP 54 contempla
a redução de quórum para as votações do Confaz, e que isso poderia incentivar uma nova rodada
da guerra fiscal. “Basta formar um
bloco majoritário de estados que
salvem os incentivos que concederam e rejeitem os de estados de fora
do grupo. Assim poderão oferecer
uma vantagem ainda maior do que

a atual, potencializando essa guerra”, exemplifica. A preocupação
é compartilhada por Ana. “Uma
quebra da unanimidade do Confaz
é um remendo que pode piorar a
situação”, afirma.

O curto e o longo prazo
No evento, os participantes reconheceram a impossibilidade de se
pensar em uma reforma tributária
mais ampla no curto prazo, dada
a situação fiscal e política do país.
“Não estar entre as prioridades do
governo é complexo, pois precisamos atrair investimento. Mas hoje
não há saída que não respeite a
questão fiscal, senão o que teremos
será mais desemprego e baixo crescimento”, afirma Eduardo Guardia,
secretário Executivo do Ministério
da Fazenda, referindo-se à aprovação da PEC 241, que impõe um teto
para os gastos federais, e a necessidade de se encontrar saídas para
um efetivo controle da despesa com
pessoal nos estados. “A guerra fiscal é uma corda que já esticamos
em várias dimensões. Tivemos a
oportunidade de resolvê-la quando
o país crescia, e agora será mais difícil negociar com os secretários de
Fazenda a possibilidade de perda de
arrecadação”, diz.
Bernard Appy, diretor do Centro
de Cidadania Fiscal (CCiF), pondera que a perspectiva de manutenção
da guerra fiscal, entretanto, também implica prejuízos, lembrando que o uso de isenções de ICMS
como política de estímulo regional
tem provocado distorções alocativas – como a de atrair a instalação
de indústrias em regiões que não
se justificam por suas vantagens
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comparativas –, afetando a eficiência de investimentos produtivos.
Além, complementa Appy, do impacto financeiro em si. “A generalização do uso de incentivos fiscais
gera uma perda de arrecadação de
ICMS de R$ 50 bilhões a R$ 60
bilhões ao ano em nível nacional”,
diz. No caso do Rio de Janeiro, a estimativa do Ministério Público é de
que a perda de arrecadação do estado com as isenções tenha chegado a
R$ 150 bilhões no período de 2010
a 2015 – dos quais, até novembro,
o governo tinha reconhecido apenas
R$ 38,7 bilhões.
Helcio Tokeshi, secretário da
Fazenda do estado de São Paulo,
lembra que, além de provocar uma
concorrência distorcida entre empresas, a atual guerra fiscal também
compromete o uso do ICMS como
ferramenta de política pública. “É
um sistema tão complexo, burocrático, que faz com que os benefícios
sejam tratados de forma reativa, de
acordo a interesses econômicos que
os pleiteiam de forma mais ruidosa”,
diz. “É uma opacidade perversa, que
corrói o estado, para não falar do
risco que traz para a gestão do dia a
dia da máquina tributária”, afirma,
reforçando que a busca por simplificação e transparência colaboraria
para uma melhor gestão dos recursos arrecadados.
Ana defende que os estados abracem uma agenda em duas etapas,
de curto e longo prazo. “Considero que a reforma tributária hoje é
fundamental para destravar outras
agendas relacionadas ao crescimento. Entretanto, dada a pressão
por parte do STF, será preciso um
phase out para mostrar que a transição começará a acontecer a partir
2 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

Temos que discutir
os excessos, as
ineficiências criadas
em torno dessa política,
mas construindo saídas
com responsabilidade,
de boa-fé

de agora”, diz. Para o curto prazo,
a sugestão da secretária é da negociação de um acordo em que se reduzisse, de maneira uniforme, um
percentual dos incentivos, de forma
a não gerar conflito federativo. “Já
uma proposta mais ampla poderá
ser uma excelente bandeira para os
candidatos a presidente em 2018,
de fazer a reforma tributária a partir do ICMS”, diz, citando o projeto
desenvolvido pelo CCiF, de unificação da alíquota do ICMS.
Para Fernando Rezende, da FGV/
Ebape, a aprovação da PEC 55 poderá ajudar o encaminhamento desse
debate. “Acho que ela abrirá espaço
para uma discussão que ficou interditada nos últimos 25 anos. A partir
do momento em que for editada, e
o desequilíbrio de prioridades virar
discussão orçamentária, puxará o
fio da meada para restaurarmos a
essência do regime federativo”, afirma, destacando ainda a importância
de se incluir nesse debate uma nova
política nacional de desenvolvimento
regional, que conduziria a estratégia

de compensações necessárias. Opinião compartilhada pelo economista Andrea Calabi, ex-presidente do
BNDES, atual membro do Conselho
de Administração do banco. “Regra
fiscal forte reduz incertezas, redução
de taxa de juros evita valorização da
moeda e atrai investimento. Recolocará o papel da organização constitucional, pois hoje há ausência de
planejamento”, completa.
No evento, Tokeshi reforçou o
coro a favor do pronto armistício
em busca de um novo consenso sobre o ICMS. Como proposta, o secretário defendeu que as propostas
a serem discutidas privilegiem a manutenção de certa autonomia dos estados como promotores de política
de investimentos, e um período de
transição de modelos que não seja
muito longo. “Se falamos em 15, 20
anos, parece que estamos postergando o problema, pois não há garantia
de que de fato, quando chegarmos
lá, isso irá acabar. Temos que ter
perspectiva, mas de forma a tornar
a nova política crível”, diz. “Talvez
um incentivo para o sucesso dessa
transição seja um imposto novo,
que no início teria parte relevante da arrecadação usada para esse
phase out, garantindo que essa
adoção não seja vista como negativa, como perda de benefícios”,
diz. Tokeshi se diz confiante de
que, desde que exista horizonte de
planejamento e transparência, o setor privado fará naturalmente uma
transição organizada. “O melhor
que podemos fazer é usar bem 2017
e 2018 para fechar uma boa proposta, madura. Pois, ainda que hoje
essa reforma tenha deixado de ser
premente devido à crise, não deixou
de ser importante”, conclui.
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Trump, islamismo e confucianismo
Rubens Penha Cysne
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV/EPGE)

Quem passa na ponte Rio-Niterói, sentido Rio, e olha para o lado direito, vê uma série de navios, quase
todos apontando na mesma direção. Não se trata de uma combinação entre os comandantes,
mas da ação da correnteza marítima subjacente.

Da mesma forma, além dos Estados Unidos, vários países da Europa apontam no momento para uma
mesma direção política. Aquela de
um nacionalismo mais aguerrido e
de maior fechamento de fronteiras a
imigrantes. Qual seria a correnteza
subjacente neste caso?
No caso europeu, obviamente, salta aos olhos a imigração islâmica para
a União Europeia (EU). Desde 2010,
são mais de 13 milhões de imigrantes
com cultura diversa da cultura ocidental. Mais recentemente, esta imigração foi fortemente majorada pelos
desarranjos político-econômicos em
vários países africanos e do Médio
Oriente (Líbia, Tunísia, Síria etc.).
Atentados em Paris juntam-se às
imagens de milhares de refugiados
islâmicos deslocando-se em direção
à Alemanha e outros países europeus
para trazer à EU uma forte e recorrente discussão sobre o tema. Até que
ponto tais problemas decorreram de
ações perpetradas pelo Ocidente, é
questão em aberto. Mas é inegável o
ressentimento islâmico em relação a
alguns países ocidentais.
Entretanto, não se pode dizer que
tenha sido este movimento migratório
que causou, por exemplo, o desalento

econômico da classe média americana que votou em Donald Trump. Esta
parcela da população americana viu
seus empregos migrarem para outros
países em busca de menor salário. Migraram, em particular, para a China,
país com o qual os Estados Unidos
têm um elevado déficit comercial.
Isto sugere que o crescimento da
Ásia responde também por parte da
atual onda nacionalista ocidental.
É parte da correnteza subjacente a
alinhar os países ocidentais. A Ásia,
China em particular, quer participar
do baile consumista ocidental. O problema é que fica mais difícil dançar
quando tem muita gente na pista.
Sua civilização confuciana, fechada e adormecida tecnologicamente
desde o século XVI, quer voltar a
ocupar lugar de destaque no mundo.
E tem se preparado adequadamente para isto. Provendo mão de obra
produtiva e a baixo custo, provoca
perdas de emprego no Ocidente.
Parte das linhas de produção mais
tradicionais se deslocam para o Oriente, deixando aqueles que não foram
devidamente treinados nos novos modelos de produção a sensação de perda
relativa e, em alguns casos, absoluta.
Nos Estados Unidos, estes são parte

dos que votaram contra o estamento
(establishment, como lá dizem).
Ao votarem algo raivosamente,
não observaram que a plataforma
protecionista em geral é um voo de
galinha. Gera ganhos individuais
de curto prazo e perdas coletivas de
longo prazo. E que a ideia de colocar
publicamente os Estados Unidos em
primeiro lugar talvez caracterize uma
estratégia oposta àquela que manteria este país, com mais facilidade, na
rota da liderança mundial.
Na visão circunstancialista da história, nomes próprios são apenas instrumentos das forças sociais e econômicas
subjacentes, estas se determinando fundamentalmente pelo progresso tecnológico. Sob esta ótica, Donald Trump
seria mais consequência do que causa.
O mesmo se diria, por exemplo, do
Brexit de Nigel Farage, do movimento
de direita de Maria Le Pen na França
e do partido Alternativa para a Alemanha de Frauke Petri.
Até onde esta visão da história faz
sentido, trata-se de ponto controverso. Mas esses velhos e conhecidos
navios ocidentais não se postariam
todos ao mesmo tempo na mesma
direção política, não fosse algum tipo
de correnteza marítima subjacente.
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Brexit, Dilma, Hollande e Trump
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV/EPGE)

O título deste artigo parece o samba
do crioulo doido de Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo do jornalista
Sérgio Porto, que escrevia na década
de 60 sobre o Febeapá, o festival de
besteiras que assolava o país. Agora podemos substituí-lo pelo festival
de besteiras que assola o mundo. A
motivação deste artigo é a eleição do
Trump como presidente dos Estados
Unidos. O eventual leitor perguntará: o que tem Brexit (a saída da
Inglaterra do mercado comum europeu), Dilma e Hollande (o atual presidente da França) a ver com Trump?
A resposta será dada logo adiante.
Duas instituições básicas para o
funcionamento de qualquer sociedade que teve sucesso em prover um
bem-estar adequado para suas populações são o mercado e o governo.
Todavia, nem sempre estas instituições funcionam de modo adequado.
Existem falhas de mercado como falhas de governo.
Num curso de microeconomia analisam-se várias situações de falhas no
funcionamento dos mercados. Uma
delas pode ser produzida pela assimetria de informação. A assimetria de
informação faz parte do nosso cotidiano na compra de bens e serviços.
Porém, o próprio mercado desenvolve
mecanismos para contornar estes pro3 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

blemas. A marca dos produtos é uma
delas. Outra técnica consiste em permitir que o consumidor possa trocar a
mercadoria num certo prazo caso esteja insatisfeito. No caso de automóveis
os fabricantes garantem seus produtos
por um determinado número de anos.

Quando você aplica seus recursos
nas instituições financeiras você não
sabe precisamente como estas empresas estão aplicando seus investimentos. Os pequenos investidores não
dispõem de recursos para avaliar a
solidez das instituições financeiras.
Elas, por outro lado, sabem exatamente o que estão fazendo com o
seu dinheiro. Esta assimetria de informação justifica a intervenção do
governo com a regulamentação e a
supervisão do setor financeiro. Um
dos ingredientes da crise financeira
de 2007/2008 nos Estados Unidos foi
justamente a falha dos mecanismos
de regulamentação e supervisão.
A teoria da escolha pública (public choice em inglês) mudou a maneira tradicional de analisar o governo. Admitia-se que o homem público
era diferente do homem econômico.
Este decidia baseado no seu próprio interesse, enquanto o homem
público pautava sua ação pelo interesse social. Tudo se passava como
se existissem dois chapéus, um para
as escolhas privadas, outro para as
escolhas públicas. Na verdade existe
apenas um chapéu. O empresário e o
político, o trabalhador e o consumidor, decidem de acordo com o próprio interesse. Quando os interesses privados e social não coincidem
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ocorre uma falha de governo. Como
corrigir estas falhas? Com a construção de instituições e mecanismos de
governança que não permitam o uso
privado das instituições públicas.
O escândalo de corrupção da Lava
Jato é o exemplo de falha de governo, com a apropriação de recursos
públicos por interesses privados.
O sistema democrático, de escolha dos governantes, pelo voto
universal também pode falhar. A
principal razão para a falha é a
assimetria de informação. Esta assimetria manifesta-se de diferentes
maneiras. Em alguns casos boa
parte dos eleitores não tem condições para avaliar as opções no cardápio de escolhas. Este parece ter
sido o caso do Brexit. No caso da
ex-presidente Dilma seus eleitores
acreditaram no fiador da mesma,
o ex-presidente Lula, que deve re-

conhecer, hoje em dia, o erro que
cometeu na sua avaliação.
François Hollande elegeu-se presidente francês prometendo acabar
com a austeridade e trazer o crescimento econômico de volta. A maior
parte do eleitor francês achou que
este caminho era factível e nele votou. A alquimia nunca funcionou na
natureza e os economistas não são
treinados para fazerem milagres. A
austeridade é uma condição essencial
numa casa que tem as finanças desarrumadas. Quando Hollande percebeu seu erro estratégico trocou de
primeiro-ministro, mas já era tarde
para obter resultados no resto do seu
mandato. O eleitor francês aprendeu
com a experiência e hoje ele tem apenas 5% de apoio na população.
A eleição de Donald Trump resultou de uma falha no sistema democrático, igual aos demais casos rela-

tados anteriormente. As propostas
do Trump não vão trazer de volta os
empregos para os trabalhadores de
baixa renda dos Estados Unidos. O
comércio exterior não é uma estrada
de mão única. Caso os Estados Unidos decidam fechar sua economia,
os outros países certamente vão retaliar, impondo restrições aos produtos
americanos. Os eleitores americanos
que votaram em Trump não tinham
a informação necessária para avaliar suas propostas. Em quatro anos,
caso Trump faça o que prometeu, ele
terá o mesmo destino de Hollande.
Como se resolve a falha do sistema
democrático? A resposta é bastante
simples: a democracia tem um mecanismo de correção: novas eleições num
prazo estipulado pela lei. Na ditadura
este mecanismo não existe e o ditador
se perpetua, como em Cuba, na Coreia do Norte e na Venezuela.

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

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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Quando menos é mais
Economistas apontam que políticas expansivas no campo
fiscal e de crédito público podem trazer efeitos deletérios
para a atividade econômica

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
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até cinco anos. “Basicamente, o que
esse resultado diz é que a política de
ampliação do balanço dos bancos
públicos teve efeito contraproducente para o PIB”, reforça Mereb.
O exercício também apontou
que essa expansão de crédito público subsidiado – que saiu de uma
participação de 0,4% do PIB em
dezembro de 2006 a 8,9% em setembro de 2015 –, pode ter colaborado para um aumento na taxa
real de juros da economia. Para os
juros, os pesquisadores chegaram a

um multiplicador positivo que variou de 1,67 a partir do sétimo mês
após o choque a 0,97 mais a longo
prazo. “Uma ampliação dessa política parafiscal do governo implica
aumento da demanda, que acaba
pressionando por aumento dos juros”, lembra Mereb, destacando
ainda trabalhos que apontam que
empresas com acesso a crédito público são menos afetadas por mudanças na política monetária.
Para realizar esse cálculo, os economistas usaram a série de aportes

Evolução do crédito público
Créditos junto ao BNDES – % PIB

8,9
7,7

8,5

6,3
4,3

Fonte: BCB.
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jun-14

set-13
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mar-12
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0,4
dez-06

Às vésperas do anúncio da nova política operacional do BNDES, previsto para dezembro, pesquisadores
continuam a analisar os impactos
causados pela ampliação do volume
de crédito público promovida pelo
banco nos últimos anos. Exercício
realizado pelos economistas Eduardo Zilberman, da PUC-Rio, e Julio
Mereb, pesquisador da Economia
Aplicada da FGV/IBRE, aponta que
a expansão do crédito do Tesouro
junto ao BNDES não apenas jogou
contra as contas públicas como
pode ter colaborado para uma perda de crescimento da atividade e aumento de juros reais.
Zilberman e Mereb chegaram a
essa conclusão ao calcular o multiplicador de crédito público brasileiro no período de dezembro de
2006 ao primeiro semestre de 2016.
Esse multiplicador indica qual o
ganho ou perda de PIB para cada
real adicionado de empréstimo. O
resultado foi negativo em R$ 0,40
por real, tanto no período identificado como pico – entre o sétimo e o
décimo mês após o choque que determinou a decisão de aumento do
desembolso –, como no acumulado,
intervalo que pode se estender por
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do Tesouro ao BNDES, o IBC-Br,
que proporciona uma abertura mensal de dados, e a taxa de juros reais
ex ante – Selic descontada a expectativa de inflação para os 12 meses
seguintes –, aplicados numa metodologia desenvolvida por Blanchard
& Perotti.

Efeitos do aumento do gasto primário na atividade
De 2000 ao primeiro semestre de 2016, cada real adicionado ao gasto público
representou aumento de:
•
•
•
•

R$ 0,63 a R$ 0,92 do PIB
R$ 0,38 a R$ 0,53 do consumo
R$ 0,72 a R$ 1,01 do investimento
R$ 0,40 a R$ 0,52 das importações
Fonte: Mereb&Zilberman (2016).

Resposta aos gastos
Em seu trabalho, Zilberman e Mereb também calcularam a resposta
da economia brasileira a estímulos
fiscais, observando qual a variação
do PIB para cada real acrescentado
no gasto do governo. Eles identificaram que de 2000 até meados deste
ano o multiplicador fiscal brasileiro
variou entre 0,63 e 0,92, ou seja,
R$ 0,63 a R$ 0,92 positivos a cada
real acrescentado no gasto primário.
O resultado coloca o multiplicador
brasileiro acima da média de países
emergentes, para os quais estudos
apontam que, do ponto de vista estatístico, em geral a potência da política fiscal para impulsionar o PIB
é praticamente nula. Ao analisar o
multiplicador brasileiro mais detalhadamente, medindo a resposta de
diferentes componentes do PIB ao
gasto primário, os economistas iden-

Efeitos do aumento do
crédito público
cada real adicionado representou:
Pico*

Acumulado**

PIB (R$)

-0,4

-0,4

Juros reais
(p.p.)

1,67

0,97

Fonte: Mereb&Zilberman. *Entre sete e dez meses após o
choque. **Até cinco anos após o choque.

tificaram ainda que tanto consumo
quanto investimento respondem
mais timidamente ao estímulo fiscal,
e que as importações atraíram boa
parte desse esforço, registrando um
multiplicador semelhante ao verificado para o consumo.
Mereb ressalta que, mesmo demonstrando um resultado acima do
verificado entre emergentes, o Brasil
ainda fica muito atrás dos multiplicadores identificados em países desenvolvidos, citando trabalhos que
apontam resultados de 0,84 a 1,29
para os Estados Unidos e de 0,95 a
1,74 para o Japão. O pesquisador do
IBRE diz que uma das explicações
encontradas em estudos internacionais que pode justificar o resultado
brasileiro é que economias fechadas
em geral apresentam multiplicadores
mais elevados. Para essas análises,
considera-se uma economia fechada
quando seu volume de comércio em
relação ao PIB seja inferior a 60% –
no Brasil, a soma de importações e
exportações não supera os 26%. “A
literatura aponta que, em geral, esse
multiplicador costuma ser menor
em economias mais abertas porque
parte do crescimento da demanda
agregada seria atendida por uma redução das exportações líquidas mais

do que por um aumento da produção doméstica”, diz Mereb.
Outra ressalva feita pelo economista é a de que o multiplicador
verificado no Brasil para a última
década pode estar mais baixo hoje
devido à influência do aumento da
dívida pública, o que representaria
menos efetividade de políticas focadas em aumento de gastos, apesar
da conjuntura recessiva. “Já existe
consenso na literatura de que esses
multiplicadores podem sofrer variações conforme o ciclo econômico e
a percepção de solvência do governo”, afirma. Segundo esses estudos,
por um lado, quadros econômicos
recessivos costumam potencializar
o efeito de estratégias de estímulo
fiscal. Levantamento feito com base
na economia dos Estados Unidos,
por exemplo, demonstrou que em
momentos de retração econômica o
multiplicador fiscal teve sua potência dobrada. Por outro lado, entretanto, esse multiplicador perde força
quando a posição fiscal do governo
está debilitada, não importando o ciclo econômico. “Há estimações que
indicam que países com dívida bruta acima de 60% do PIB chegam a
ter multiplicadores negativos (-3) no
longo prazo”, conclui.
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Perspectivas
A busca de sintonia fina entre medidas de curto prazo e
ajuste estrutural para reativar a economia

Solange Monteiro, Rio de Janeiro

O mês de novembro marcou uma nova onda de tensão em torno da recuperação
da atividade econômica. À divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que
corroboraram as estimativas da falta de sinais de reação da economia, somaramse novos ingredientes de pessimismo. De um lado, o agravamento da crise fiscal
dos estados, com atraso de pagamentos de servidores públicos, aposentados e
fornecedores. De outro, uma desvalorização cambial não prevista – fruto de um
ambiente político nervoso no âmbito doméstico e do impacto inicial da inesperada vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos –, ameaçando a expectativa de se conseguir uma flexibilização da política monetária mais acentua
da no curto prazo, bem como o processo de desalavancagem das empresas.
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Esse cenário tornou mais complexa a busca por respostas sobre como
colocar fim a uma recessão que já
completou dez trimestres e cuja retração acumulada supera os 8% do
PIB. Agora, o desafio posto ao governo é encontrar a sintonia fina entre medidas que levem a atividade a
reagir no menor tempo possível sem
comprometer o caminho do ajuste
fiscal capitaneado pelo Ministério
da Fazenda.
O ponto de partida atual é mais
custoso, pois as projeções de crescimento para o ano que vem não
mais superam o teto de 1%. Esse é
o PIB que ainda era estimado pelo
governo em novembro, considerado
otimista por muitos analistas. Revisão da economia mundial divulgada
pela OCDE no final do mesmo mês,
por exemplo, já prognosticava crescimento nulo para o Brasil em 2017.
“Vivemos o dilema de uma economia
pior do que se esperava, sob um contexto de muitas incertezas, com uma
política fiscal a caminho da mudança, mas ainda expansionista”, define
Silvia Matos, coordenadora técnica
do Boletim Macro IBRE.

Revisões para baixo
Na FGV/IBRE, estimativas apresentadas no início de dezembro apontavam para um PIB de 0,3% em
2017, metade do divulgado em outubro, de 0,6%. Para 2016, o IBRE
espera uma retração de 3,5%. Tais
projeções levam em conta a revisão
do PIB de 2015 e dos dois primeiros
trimestres de 2016. Nesses últimos,
destacou-se a acentuada variação
da atividade agropecuária, com
uma retração adicional de, respectivamente, 4,6 e 3 pontos percentuais

Para a indústria, a
perspectriva do IBRE é
que esta consiga reagir
com uma expansão em
torno de 1%, com a
transformação crescendo
0,9% e a construção 1,7%

devido, segundo o IBGE, “a condições climáticas desfavoráveis que
modificaram a estimativa anual de
produção”. Para 2017, entretanto,
é justamente a agropecuária quem
lidera as apostas de crescimento,
com estimativa de 4,5%, logo de
uma queda de 6,6% prevista para
2016. O principal fator que puxa
esse resultado são os cálculos iniciais para a safra de grãos, apontando um crescimento de dois dígitos.
Ainda pela ótica da oferta, no lado
oposto está o setor de serviços, que
deverá fechar o ano que vem ainda no terreno negativo, em -0,1%,
contra -2,5% estimados para 2016.
“Em recessões passadas, mesmo
as mais longas, o setor de serviços
nunca chegou a cair tanto. Mas isso
colaborará para o combate à inflação”, diz Silvia.
Para a indústria, a perspectiva
do IBRE é de que esta consiga uma
reação em torno de 1% em 2017,
com a indústria de transformação
crescendo 0,9%, e a construção civil, 1,7%. Itaiguara Bezerra, coorde-

nador da Sondagem da Construção,
ressalta que, no caso desta última,
será difícil visualizar algum sinal
concreto de reação antes do segundo semestre. Ele aponta o recuo do
Índice de Confiança da Construção
em novembro, após quatro altas
consecutivas, “ocasionado por uma
correção das expectativas devido
ao nível de atividade ainda fraco”,
diz. Diagnóstico corroborado pelo
presidente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção, José Carlos Martins. “Hoje não há nada que
justifique um movimento consistente pela indústria, o mercado de obra
pública está quebrado, e as concessões e PPPs previstas no Programa
de Parcerias de Investimentos (PPI),
se tudo correr bem, só começarão a
se converter em obra daqui um ano
e meio”, diz, lembrando que a única
frente prevista no curto prazo são o
mercado imobiliário e PPPs de menor tamanho. “Estas, juntas, somam
R$ 2 bilhões. Tampouco é expressivo. Para se ter uma ideia, em 2014 o
Minha Casa Minha Vida (MCMV)
colocou R$ 24 bilhões na praça”,
compara. Martins também resalta
que medidas tomadas este ano para
melhorar a performance do MCMV
são positivas, mas ainda dependem
de que o consumidor retome a confiança para se envolver em um financiamento imobiliário.
No caso da indústria de transformação, a reação de 0,9% em 2017
é considerada um grande passo, se
comparada aos números acumulados até agora. Na série sem ajuste
sazonal, no resultado de outubro
deste ano comparado a outubro de
2015, a indústria acumulou a 32a
taxa negativa. Nesse mês, 20 de 24
segmentos monitorados pelo IBGE
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PIB pela ótica da oferta
2015/2014

2016/2015

2017/2016

Agropecuária

3,6%

-6,6%

4,5%

Indústria

-6,3%

-3,8%

1,0%

4,8%

-4,5%

-2,3%

Transformação

-10,4%

-5,8%

0,9%

Construção Civil

-6,5%

-3,4%

1,7%

Eletricidade e Outros

-1,5%

4,8%

2,5%

Serviços

-2,7%

-2,5%

-0,1%

Extrativa

PIB pela ótica da demanda
2015/2014

2016/2015

2017/2016

Consumo das Famílias

-3,9%

-4,0%

0%

Consumo do Governo

-1,1%

-0,7%

-0,5%

Formação Bruta de
Capital Fixo

-13,9%

-10,4%

-0,1%

Exportação

6,3%

3,4%

4,1%

Importação

-14,1%

-11,5%

1,3%

Fonte: FGV/IBRE.

registraram recuo. A categoria mais
expressiva foi a de bens de capital,
com -2,2%, totalizando uma retração de 17,4% no acumulado de 12
meses, só perdendo para bens duráveis, com -19,2% na mesma comparação. José Velloso, presidente executivo da Abimaq, diz que neste ano
a receita líquida do setor de máquinas e equipamentos deve fechar em
queda de 17% a 19%, contra uma
retração de 14% em 2015 e 11% em
2014. “Para nós, o fundo do poço
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ainda não chegou”, declara. Braulio Borges, pesquisador associado
da FGV/IBRE, economista-chefe da
LCA Consultores, afirma que o desempenho da manufatura dependerá
de dois fatores: o equilíbrio dos estoques e o aquecimento da demanda de
famílias e empresas. “O excesso de
estoques foi um fardo pesado para
a indústria em 2016. Com a demanda caindo, a produção teve que recuar em um ritmo ainda maior para
corrigi-lo. Mas em 2017 esse impac-

to deverá ser minimizado”, diz. No
caso da recuperação da demanda,
Borges destaca os primeiros sinais de
melhora no consumo das famílias,
devido à estabilização do poder real
de compra dos salários, “não por redução do desemprego, mas pela queda da inflação”, ressalta.
Para o consumo das famílias, a
estimativa da FGV/IBRE é de que
este feche 2017 com crescimento
nulo, levando em conta que o desemprego seguirá elevado, e o alto
nível de endividamento que ainda
apresentam. Pelo lado da demanda,
o melhor desempenho deverá ser o
das exportações, com aumento de
4,1%, contra 3,4% em 2016. “Haverá uma pequena melhora nos termos de troca, mas uma redução do
valor exportado, com estabilidade
das importações, o que implicará
um superávit comercial menor”, diz
Livio Ribeiro, pesquisador da FGV/
IBRE. Ribeiro ressalta que as exportações têm baixa representatividade
no valor adicionado (12,9% do PIB),
o que torna esse resultado morno insuficiente para sinalizar uma reação
significativa da economia.
Nesse campo, a retomada mais
esperada é a do investimento, que,
pelos cálculos do IBRE, ainda fechará 2017 com recuo de 0,1%,
contra -10,4% em 2016, devido ao
nível de ociosidade da economia.
“Se observarmos a Sondagem de
Investimentos, veremos que, para
o investimento vir alto, ele tem que
ser puxado pelo setor de bens de
capital, e isso depende de estabilidade econômica e política, que hoje
são frentes de incerteza”, diz Silvia.
Para Borges, a reação do investimento dependerá de três grandes
frentes, entre elas a agenda de con-
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cessões, que por enquanto “ainda
é uma agenda de boas intenções”,
afirma, e os acordos de leniência das
empresas envolvidas na Lava Jato.
“Enquanto o acordo não sair essas
empresas não conseguirão acessar o
mercado de crédito para tocar sua
vida para frente”, diz.

Fator Selic
O terceiro elemento apontado pelo
economista promete ser uma das
grandes fontes de pressão de 2017,
tendo como alvo o Banco Central,
pela aceleração do corte da Selic
para baratear os investimentos e o
crédito. Amostra disso foi a reação
de representações industriais após o
anúncio do Copom de corte de 0,25
ponto em novembro, para 13,75%.
A decisão foi criticada, alegando-se

o risco de, com isso, transformar a
recessão em depressão.
Silvia lembra que um dos fatores
que justificaram uma decisão mais
conservadora do BC foi o efeito
inicial da eleição de Donald Trump
no câmbio, dando sinais de que o
setor externo poderá dificultar o
caminho de convergência da inflação para a meta. “Partimos de um
cenário em que tudo jogava contra
a política monetária: a política fiscal expansionista, bancos públicos
regando mercado, e isso fez com
que os juros reais de equilíbrio
da economia ficassem mais altos.
Agora estamos conseguindo mudar
isso, mas ainda é preciso cuidado.
Não dá para imaginar equilíbrio
macro sem estabilidade de preços”,
diz. Outra mensagem propícia da
escolha do BC é de que parte da

responsabilidade do ajuste da inflação cabe à política fiscal, cuja
agenda ainda está em andamento.
Para Nelson Marconi, da FGV/
EESP, a aprovação da PEC do teto
dos gastos (número 55 no Senado) já
será uma boa sinalização na direção
do ajuste. “Supondo que a taxa real
de juros da economia estimada pelo
BC, de 5%, esteja certa, e com a previsão de inflação para o ano que vem,
é mais do que suficiente para se levar
a Selic ao patamar de 10%, inclusive absorvendo o impacto de ter um
aumento de juros nos EUA”, afirma.
Na opinião de Marconi, a reativação
da economia não acontecerá sem o
empurrão do investimento público,
o que torna ainda mais urgente a redução de despesas correntes. “Ainda
há espaço para cortes nesse sentido,
em função de melhoria de eficiência,

Comportamento do consumo das famílias e do investimento em relação ao PIB
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e será necessário controlar um pouco
mais de perto o aumento de salários
de servidores públicos, bem como
reduzir uma série de isenções, subsídios ao longo do tempo”, afirma.
Segundo ele, com esse esforço, somado à redução de juros, seria possível
a retomada do investimento público.
“Lógico que parcerias e concessões
são importantes, mas elas não acontecem em todos os setores. E como a
demanda do setor privado está insuficiente, esse investimento vai demorar
mais tempo para retomar. É preciso
abrir espaço na despesa corrente para
ter entrada do investimento. Do contrário, não conseguiremos sair da recessão tão cedo”, reforça.
Borges, por sua vez, considera que
se a Selic chegar ao menos a 11%
trará de volta ao jogo a estimativa de
crescimento da economia na casa de
1%. “A evidência empírica é de que
quando a Selic está em queda, mesmo em um patamar alto, ela tende
a reforçar a melhora dos índices de
confiança”, diz. “Não custa lembrar
que 1% é um ritmo de crescimento

Reformas no campo
microeconômico,
como as que envolvem
os setores de petróleo
e telecomunicações,
também podem ajudar no
resgate do investimento

bem abaixo do registrado na saída de
outras recessões tão severas e prolongadas quanto a atual registradas pelo
Codace. Se tomarmos os exemplos de
1981-83 e 1989-92, pegando a trajetória do PIB e aplicando para hoje,
estaríamos falando de um crescimento entre 2% e 2,5%”, compara.
Manoel Pires, economista recémchegado aos quadros da Economia

Aplicada da FGV/IBRE, ressalta que,
além do campo macro, uma série de
reformas que estão sendo discutidas
no campo microeconômico, envolvendo setores como petróleo e telecomunicações, poderão ajudar nesse
esforço de resgate do investimento.
“É uma agenda que não tem impacto nos próximos dois trimestres, mas
que vai criando novas oportunidades
de negócio para a economia. Isso aumenta o produto potencial e dá uma
perspectiva de médio prazo para a
recuperação”, afirma. “É sempre importante lembrar que o Brasil é uma
economia com muita oportunidade
de negócio, e parte da política econômica tem que se focar em achar essas
oportunidades e abrir o caminho para
a entrada do setor privado.”

Fator estados
Nos cálculos de Pires, um dos fatores
de maior preocupação é a situação
fiscal dos estados. Para ele, juntamente com o mercado de crédito, esse é o
campo que mais irá provar o governo

Produção industrial
Bens de capital e duráveis lideram queda no acumulado
Out. 2016/set. 2016

Acumulado
jan./out. 2016

Acumulado em
12 meses

Bens de capital

-2,2

-14,4

-17,4

Bens intermediários

-1,9

-7,4

-8

Bens de consumo

-0,4

-6,5

-7,1

Duráveis

-1,2

-17,5

-19,2

Semiduráveis e não duráveis

-0,8

-3,6

-3,8

Indústria geral

-1,1

-7,7

-8,4

Fonte: IBGE.
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quanto à capacidade de coordenar
medidas imediatas que garantam liquidez para os mais endividados sem
desviar o caminho do ajuste traçado
pelo Ministério da Fazenda. “Muito
da dúvida que se tem sobre a capacidade de recuperação hoje está associado a esses sinais de curto prazo
que a economia não tem dado por
um lado e da dificuldade da agenda
de política econômica de apresentar
soluções para isso”, afirma.
Borges lembra que o maior alívio
que os estados esperam para 2017 é
a segunda etapa da repatriação de
recursos. “Estima-se que o governo
regará R$ 20 a R$ 30 bilhões, e pela
nova legislação aprovada, 46%,
cerca de R$ 10 a R$ 15 bilhões, irão
para estados e municípios”, diz.
Essa estimativa, entretanto, depende de que a arrecadação estimada se
concretize, o que só se confirmará
depois de abril. “A questão é o que
fazer até lá, já que todos têm suas
contas para pagar”, afirma.
Vilma da Conceição Pinto, da
FGV/IBRE, destaca que estados com
situação mais crítica, como Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul, são os
que também acumulam maior custo
previdenciário. Nesses dois, somente
o gasto com inativos e pensionistas
representa, respectivamente 41% e
34% da folha, o que aponta à urgência de uma reforma do sistema,
somada a medidas de curto prazo
para os pagamentos em atraso que
se acumulam. “O problema dos estados é em grande maioria de fluxo.
Houve uma deterioração muito expressiva da arrecadação, tanto no
que diz respeito à receita própria (recorrentes e transitórias), quanto às
da União”, diz. Ela cita o exemplo
do Rio de Janeiro, estado que res-

Economistas do IBRE
discutem a criação de
uma lei de falências para
governos estaduais e
municipais, inspirada em
legislação dos EUA de
ampla aplicação

ponde por 11,6% do PIB nacional.
“A folha de pagamento de inativos
e pensionistas era custeada com recursos dos royalties até 2014. Em
2015 o estado usou os depósitos
judiciais em substituição às receitas
dos royalties. Agora não se tem mais
nenhuma das duas.”
O fato, aponta Vilma, é que os estados não estavam preparados para
uma crise tão longa, e agora o rombo nas contas é grande demais, o que
torna insuficiente algumas medidas
de socorro. O importante, destaca, é
que as soluções de curto prazo consigam envolver contrapartidas que
permitam um ajuste das contas estaduais no médio prazo.
Na opinião de Pires, uma das saídas possíveis é concentrar os esforços
públicos em algumas ações fiscais de
alto impacto e pouco custo. “Recentemente o governo anunciou um plano de retomada de obras de pequeno
porte. Poderia concentrar as obras
nesses estados que sofreram mais com
a crise e fazer algo mais modulado,
mais focado. Isso tende a ter pouco

impacto fiscal e ajudar mais, proporcionalmente, ser mais produtivo no
gasto”, exemplifica. “Dessa forma se
pode combinar alguns estímulos de
curto prazo mais pontuais sem abrir
mão da agenda mais estruturante de
política fiscal que reduz a percepção
de risco. E aí se conquistaria dois efeitos positivos”, conclui.
Pires também destaca a iniciativa de economistas do IBRE de
discutir a criação de uma lei de
falências para governos estaduais
e municipais. Esse projeto toma
como exemplo o caso dos Estados
Unidos, onde essa lei existe desde 1937 – inicialmente concebida
para evitar default no mercado de
títulos, que havia aumentado em
volume depois do crash de 1929 –,
e que hoje possui uma aplicabilidade ampla. “É considerada um pilar
importante para o mercado de títulos para municípios, mas ao longo do tempo a jurisprudência foi
criando uma aplicabilidade mais
geral, inclusive para salários. Acho
que esse caminho é bom”, afirma.
O modelo, segundo Pires, é muito
parecido com o da recuperação judicial de uma empresa: apresentase um plano de recuperação fiscal,
e os credores são chamados para
renegociar por intermédio de um
juiz. Uma das vantagens é cobrar
mais responsabilidade administrativa dos gestores, mitigando a ideia
de que qualquer falha poderá ser
coberta pela União. Para que uma
alternativa como essa passe a valer
no Brasil, entretanto, é necessário
uma emenda constitucional, o que
leva tempo. “Soluções de longo
prazo precisam ser discutidas e definidas, mas hoje não dá pra ignorar o curto prazo”, conclui.
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MERCADO DE TRABALHO

Duro de reverter
Os pesquisadores da FGV/IBRE apon-

to médio real registrava um decrés-

tam que a retomada do emprego de-

cimo menor, de 2,1%, passando de

verá ser lenta. Em comparação a este

R$ 2.059 para R$ 2.015.

ano, 2017 deverá fechar com uma

Esse diagnóstico fica ainda mais

taxa de desemprego média ligeiramen-

claro no trabalho dos pesquisadores

te mais alta: 11,8%, contra 11,5%

Bruno Ottoni Vaz e Tiago Barreira,

em 2016. Mesmo assim, representará

a partir da retropolação da Pnad-C

um declínio importanteem relação ao

até 1992. Nesse intervalo, que inclui

comportamento dessa taxa no decor-

seis períodos recessivos datados pelo

rer do ano. A estimativa do IBRE é

Comitê de Datação de Ciclos Econô-

que no primeiro trimestre de 2017 o

micos (Codace), a decomposição da

desemprego ainda suba para 12,3%.

variação da taxa de desemprego de-

Fernando de Holanda Barbosa Fi-

monstra a prevalência de uma mesma

lho destaca que o atual ajuste no mer-

dinâmica: a população ocupada (PO)

cado de trabalho reflete uma compo-

puxando o desemprego para baixo, e

sição mais daninha para a retomada

o crescimento da população economi-

da economia do que em recessões

camente ativa (PEA) levando a taxa

passadas, quando esteve concentra-

para cima. “Na atual crise, entretan-

do no corte de salários mais do que

to, ambas passaram a jogar a favor do

na eliminação de vagas. “Em 2003,

desemprego”, diz Ottoni. Resultado,

o salário real medido na Pesquisa

acrescenta, que só não é pior devido

Mensal de Emprego chegou a cair

ao aumento dos desalentados, grupo

11%, ajudando a conter o aumento

de desempregados registrado fora da

do desemprego. Desta vez, entretan-

força de trabalho por ter desistido

to, temos uma perda muito maior

de buscar emprego, e que segundo o

rendimento, enquanto em períodos

na quantidade do que no preço”,

IBGE já soma 6,2 milhões de pessoas.

recessivos anteriores a variação da

afirma. Dados da Pnad Contínua do

Em outro exercício, Ottoni e

terceiro trimestre de 2016 apontam

Barreira fizeram a decomposição da

positiva, contribuindo para conter

que, no acumulado do ano, a taxa de

massa total real de rendimento, sepa-

essa perda. “Quando observamos o

desocupação havia retraído 2,8 pon-

rando a contribuição da população

período inteiro, vemos que em geral

tos percentuais em relação ao mes-

ocupada e da renda. Novamente, o

a renda sempre contribui mais tanto

mo período anterior, saindo de 9%

resultado demonstra a participação

para o aumento quanto para a que-

para 11,8%, enquanto o rendimen-

da PO na atual queda da massa de

da da massa total real, graças a uma
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volatilidade que hoje não consegui-

ressalta que a resistência dos salários,

Silvia defende o avanço de reformas

mos observar”, diz.

além de ter implicado mais desempre-

microeconômicas que reduzam a rigi-

Para Barbosa, o comportamento

go, dificulta a correção de preços da

dez da legislação trabalhista brasileira.

mais engessado da renda verificado

economia. “A dificuldade de realizar

“Hoje vemos um ônus muito maior

na atual recessão pode ser atribuído

ajuste através da redução de salários

tanto para o trabalhador – que perdeu

a fatores como a regra de reajuste do

acaba comprometendo o ritmo de

o emprego, e não apenas parte da ren-

salário mínimo e o aumento da for-

queda da inflação e, consequente-

da, comprometendo sua capacidade

malização do trabalho, que reduz a

mente, da taxa de juros, atrasando a

de consumir – quanto para o empre-

margem de negociação de reduções

recuperação da atividade”, diz.

gador, que terá de arcar com o custo

salariais. Silvia Matos, coordenado-

Além da retomada econômica, fun-

ra técnica do Boletim Macro IBRE,

damental para a geração de empregos,

mais alto de demitir e futuramente
voltar a contratar e treinar”, diz

Decomposição da massa total real de rendimentos (PO x renda média)
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INFLAÇÃO

Rumo à meta
A parte meio cheia do copo do pro-

que esse recuo aconteceu tanto para

longamento da recessão econômica

a gasolina como no diesel. “A gaso-

é a queda mais acentuada da infla-

lina é mais importante para o cál-

ção. Na reta final de 2016, o IPCA

culo do IPCA, mas o diesel ganha

apresentou uma trajetória de desace-

no peso para a economia como um

leração maior do que a esperada e

todo”, diz, destacando a influência

deverá abrir mais o caminho para a

deste no cálculo do preço de fretes

redução da taxa de juros em 2017. A

rodoviários e da passagem de ôni-

estimativa da FGV/IBRE é de que o

bus urbanos. Para os monitorados,

ano que vem feche com IPCA entre

o IBRE espera um IPCA de 5,8%

5,1% e 5,5%, dependendo do com-

em 2016, queda significativa de-

portamento do real frente ao dólar.

pois da disparada de 2015, quando

Para 2016, o IBRE estima a in-

variaram 18,3%.

flação em 6,6%, quase um ponto

Para 2017, os pesquisadores

percentual abaixo da projeção do

não identificam nenhuma frente de

Boletim Macro de setembro, que

alto risco que desvie os preços da

apontava 7,5% para o fechamento

linha descendente, recolocando o

do ano. O caminho para essa mu-

IPCA dentro do intervalo da meta.

dança foi se formando a partir de

Mesmo o impacto cambial deriva-

uma forte deflação de alimentos no

do da expectativa de mudança na

domicílio, de 1 ponto percentual

direção política dos Estados Uni-

somados em setembro e outubro.

dos com a eleição de Trump não

Além disso, a inflação dos servi-

deverá ser tão forte quanto em ou-

ços livres acumulada em 12 meses

tros episódios de desvalorização do

alcançou em outubro o menor pa-

real. Braz lembra que, em geral, o

trados, devido à energia de Itaipu.

tamar desde agosto de 2010, em

câmbio afeta quase todos os itens

Com o aprofundamento da reces-

6,88%, com destaque para alimen-

tradables: da alimentação, com a

são, entretanto, o comportamento

tação fora do domicílio e o preço

influência da variação do preço das

da atividade deverá falar mais alto,

dos aluguéis. E, para fechar, hou-

commodities cotadas em bolsas in-

reduzindo essa influência. “Con-

ve o sinal positivo de duas quedas

ternacionais, passando por bens de

forme se consolida a expectativa

consecutivas do preço dos combus-

consumo como eletrodomésticos

de uma trajetória descendente dos

tíveis. André Braz, coordenador do

e carros que levam componentes

preços, a inércia inflacionária tam-

IPC Capitais da FGV/IBRE, lembra

importados, até os preços adminis-

bém tende a se reduzir, colaboran-
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Projeção aponta convergência em 2019

do para esse movimento”, acrescenta Braz.

Cenário-base

No caso da alimentação em domicílio, a dissipação dos efeitos climá-

Inflação (%)

Selic (%)

Inflação (%)

Selic (%)

2016

6,6

13,75

6,6

13,75

2017

5,1

10,96

5,5

11,28

2018

4,7

10,48

5,1

11,28

2019

4,5

9,73

5,1

10,86

ticos poderá levar o IPCA para cerca
de metade dos 10% previstos para
este ano. Queda da renda, associada
ao aumento do desemprego, e crédito caro tampouco permitirão grandes variações dos bens de consumo,
especialmente no caso de bens duráveis de alto valor. “Sem perspectiva
de aumento de renda não há como se

Evolução dos preços, por classe de despesa

comprometer com parcelamentos”,
lembra o economista.

2013

2014

2015

2016*

Preços administrados

1,54

5,32

18,3

5,8

Serviços

8,75

8,33

8,4

6,8

Alimentação no domicílio

7,6

7,1

12,5

10

Demais bens de consumo

4,9

4,2

6

5

IPCA

5,9

6,4

10,7

6,6

Para Silvia Matos, coordenadora
do Boletim Macro IBRE, o maior
destaque se concentrará na inflação
de serviços – que representam 35%

Cenário pessimista

do IPCA –, que deverão voltar para
o intervalo da meta. Silvia lembra
que essa inflação costuma ser mais
resiliente por ficar no fim da fila
de itens que o consumidor deixa
de consumir. “Os primeiros a serem cortados são os bens duráveis,

Fonte: FGV/IBRE. *Previsão.

que por isso registram mais volatilidade de preços, para depois vi-

de combatê-la ainda não está con-

empresas de transmissão poderá im-

rem alimentos e serviços”, reforça.

cluída. “Esse é um dos fatores que

plicar um aumento médio de 5% nas

“Quando o desemprego é recente,

ainda justificam certa prudência do

tarifas no segundo semestre”, diz

esse consumo ainda resiste, pois se

Banco Central na redução da taxa

Braz. Braulio Borges, pesquisador

busca manter certo padrão de vida.

de juros”, diz.

associado da FGV/IBRE, também

A perda de fôlego mais acentuada

Os economistas do IBRE apon-

ressalta o possível impacto da cria-

desses preços só acontece quando

tam que os principais movimentos

ção de um mecanismo de redução

o colchão do seguro-desemprego

inflacionários que poderão entrar

de risco na determinação de preços

e das verbas rescisórias vai mur-

no radar de 2017 estão no campo

de energia no mercado livre, que im-

chando”, complementa Braz. Silvia

dos monitorados. Um deles é a cri-

plicaria uma predominância de ban-

salienta, entretanto, que as proje-

se fiscal, que poderia ocasionar uma

deira amarela na tarifa de 2017, jo-

ções ainda colocam essa inflação

pressão por aumento de impostos.

gando os preços da eletricidade para

mais próxima do teto do intervalo

A outra frente está no setor elétrico.

cima mesmo com chuva suficiente

da meta, apontando que a tarefa

“A dívida de R$ 65 bilhões com as

para encher os reservatórios. 
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CENÁRIO EXTERNO

Vento de proa
A eleição de Donald Trump para a
presidência dos Estados Unidos entrou para o cálculo de previsões de
2017 como mais um complicador
para a retomada da atividade. Pelo
lado das exportações, pode representar aumento do protecionismo
dentro do segundo maior mercado
para os produtos brasileiros. Na
política monetária, joga pressão
contra uma redução mais acelerada
da Selic. E, para completar, aponta
a um aumento do custo de capital
no mundo, o que pode desestimular
decisões de investimento.
Ainda que esse impacto inicial
seja muito mais de ordem especulativa, José Julio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários da FGV/
IBRE, considera que dificilmente haverá mudança nos planos do governo
Trump. “A direção está dada. O que
não sabemos é com que intensidade
essa política virá”, diz. Para Senna,
a redução de impostos para os mais
ricos é pule de dez, bem como do imposto de renda das empresas. “Isso
já implicará um sacrifício de receita
importante, o que por si só tenderá
a alargar o déficit público, com características expansionistas”, avalia.
Senna também lembra que é natural
na agenda republicana o aumento
de gasto com defesa – tendência que
pode se confirmar frente às polêmicas
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provocadas pelo presidente sobre a
OTAN –, bem como na área de infraestrutura. Nesse último caso, aponta
Lia Valls, da FGV/IBRE, um aumento de investimentos até poderá ser
positivo para o Brasil, pois implicaria
mais demanda por minério de ferro.
Mas se a ala tradicional do Partido
Republicano tem suas preferências de
gasto, ela também já se mostrou pouco favorável a uma explosão de déficit,
aponta Senna, o que poderá significar
um freio em arroubos desmedidos do
novo presidente. “Por isso, acho que
essa política fiscal acontecerá de forma mais modesta do que o imaginado originariamente”, diz, lembrando
advertência da própria presidente do
FED, Janet Yellen, de que o impacto do déficit público numa economia
perto do pleno emprego é muito diferente do provocado em 2008, em
meio à crise financeira.
Ao lado da tendência expansionista
da política fiscal, uma guinada protecionista da economia americana também jogará a favor do aumento da inflação e da taxa de juros, fortalecendo
o dólar. Senna lembra que essa sinalização até agora foi bem-aceita pelo
mercado norte americano, com valorização de ações americanas cotadas
em bolsa. “É curioso, pois de modo
geral quando se espera aumento de
juros é difícil imaginar que as empre-

sas irão bem, já que essa elevação gera
tendência contracionista. Mas como
agora esse movimento responderá a
uma pressão de demanda importante, de gasto público, de barreiras à
importação, isso acaba turbinando a
atividade”, diz. Nelson Marconi, da
FGV/Eeesp, ressalta que a pressão
inflacionária dessa guinada protecionista, sobretudo quanto à oferta
asiática, poderá se estender para o
mundo. “Na década passada, o que

CAPA PERSPECTIVAS

Decomposição da alteração do risco país (%)
De meados ao final de novembro
Cont. (pp)

Part. (%)

DXY

5,05

55,4

CRB

-1,93

-21,2

TB_10

-0,23

-2,5

Fatores domésticos

-0,61

68,2

Total

2,28

100,0

Projeção de câmbio: cenários alternativos
4,10
3,80
3,70

3,55
3,45

3,40

3,40

3,35

3,30

3,40

3,25

3,20

Cenário otimista

dez/18

out/18

ago/18

jun/18

fev/18

abr/18

out/17

dez/17

ago/17

jun/17

abr/17

fev/17

out/16

dez/16

jun/16

ago/16

fev/16

Cenário base

abr/16

out/15

dez/15

jun/15

2,90
ago/15

ajudou os Estados Unidos a crescerem
sem inflação foi exatamente o grande
fluxo de produtos de países asiáticos,
principalmente chineses, a custos baixos. Se restringirem a entrada desses
produtos, não só terão mais inflação
como exportarão inflação para outros
países, na medida em que o dólar também flutuar”, descreve.
Para o Brasil, o impacto logo após
a vitória de Trump foi uma desvalorização do real que chegou a 5%, uma
queda semelhante do índice Bovespa,
e a subida do risco país. O maior temor, entretanto, parece se concentrar
na expectativa de que alguma mudança mais radical prejudique a trajetória de redução da taxa de juros.
Ainda que o momento recessivo indique que a inflação deve permanecer
no caminho da convergência à meta,
faz sentido que ao menos no começo
de 2017 o BC opte por passos mais
modestos, dizem os economistas.
Tendência confirmada na última reunião do Copom, com a redução da
Selic em 0,25 ponto percentual.
Livio Ribeiro, da FGV/IBRE, reforça que a desvalorização do real
verificada após a eleição nos EUA
teve como locomotiva o setor externo. No Boletim Macro IBRE
de novembro, ele e Samuel Pessôa
apontaram que ¾ da desvalorização
do câmbio entre a última semana
de outubro e a segunda semana de
novembro se deveram a fatores externos – principalmente elevação do
custo de capital no mundo e a queda
do preço das commodities. Como o
Brasil é identificado como dependente do comércio desses produtos,
a queda do preço se reflete direta-

Cenário pessimista

Fontes: Bloomberg e FGV/IBRE.

mente na percepção de risco, que
piora. Ribeiro também lembra que
o custo de capital mais alto balança
as decisões de investimento, outro
impulso necessário para a saída da
recessão. “No caso dos projetos de
concessão, tudo dependerá das regras e do valor que se cobrará das
outorgas”, diz. Já para a atração de
investimento estrangeiro direto, o
diagnóstico de Ribeiro é mais pessimista. “O foco estará na perspectiva

de lucro. Com nossa economia em
recessão, não há como oferecer nen
hum panorama atraente de curto
prazo”, diz. A exceção poderá estar
dentro do mercado de fusões e aquisições, onde os investidores podem
encontrar bons ativos a preços atraentes. “Apesar de esses movimentos
em geral representarem aumento
de produtividade no longo prazo,
entretanto, não produzem reflexos
imediatos no PIB”, pondera. 
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Lentos sinais de
recuperação em 2017
Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro
Um dos setores emblemáticos quando se procura medir o
vigor econômico de um país, a siderurgia tem sido no Brasil
um dos segmentos mais afetados pelo longo ciclo recessivo
que castiga o país desde o segundo semestre de 2014. Na
verdade, o pico de produção de aço bruto pelas usinas siderúrgicas brasileiras foi alcançado em 2011, quando saíram
dos altos-fornos 35,2 milhões de toneladas do produto.
Desde então foi uma sucessão de pequenas quedas até chegar a 33,2 milhões de toneladas em 2015 e a uma perspectiva
de fechar 2016 bem perto dos 30 milhões de toneladas (25,6
milhões até outubro, segundo dados do Instituto Aço Brasil),
fato que não ocorria desde 2009 (26,5 milhões) quando a
capacidade produtiva era de 43,1 milhões de toneladas por
ano contra aproximadamente 50 milhões atualmente.
Com apenas 60% da capacidade instalada em uso, o setor
acumulou até outubro uma queda de 9,2% na produção em
relação ao mesmo período do ano passado, mas alguns sinais
que começaram a surgir no segundo semestre indicam que
o pior já pode ter ficado para trás. A intensidade geral das
quedas mensais na produção de aço bruto, no comparativo
com o mesmo mês do ano anterior, teve substancial redução
a partir do segundo semestre, inclusive com um episódio de
crescimento em setembro (3,08%).
Na mesma forma de comparação, a produção de laminados planos, que tem como principal destino a indústria automotiva, apresentou três meses consecutivos de crescimento a
partir de agosto, registrando elevação de 12,68% em outubro, último dado disponível até o fechamento desta edição.
Também em outubro a própria indústria automobilística
mostrou crescimento sobre o mês anterior, tanto na produção quanto nas vendas, com estabilização na produção
diária em torno de 8 mil unidades, fazendo com que o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veícu5 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

CONJUNTURA SIDERURGIA

los Automotores (Anfavea), Antonio Megale, manifestasse um sopro
de otimismo quanto ao futuro: “A
expectativa é boa”, resumiu após
constatar que há progressos nos indicadores econômicos do país e que
a confiança cresce sobre o medo.
A expectativa de que a economia
brasileira volte a crescer em 2017
após dois anos consecutivos de recessão, embora nem mesmo o governo
acredite que esse crescimento seja superior a 1%, é outro fator que por si
só traz uma perspectiva de virada na
curva de produção de aço, conforme
ficou evidente no clima que se instalou no final do 57o Congresso Latinoamericano del Acero realizado no
final de outubro, no Rio de Janeiro.
“A América Latina voltará a
crescer em 2017, impulsionada
pela melhora do ambiente políticoeconômico no Brasil e na Argentina. Diante disso, volta a disposição de investimento”, disse Martin
Berardi, diretor-geral da Ternium
Siderar e vice-presidente do Comitê Executivo da Alacero, a Associação Latino-Americana de Aço.
“Há sinais de que o pior já passou
e que voltaremos a crescer gradual
mente”, disse Jefferson de Paula,
presidente da Alacero e CEO da
ArcelorMittal Aços Longos para a
América Central e do Sul.
Ficou do evento a estimativa de
que o consumo de aço possa crescer até 3,6% na América Latina em
2017. As projeções feitas pela World
Steel Association (WSA) no terceiro
trimestre deste ano apontavam para
um aumento de 0,5% no consumo
mundial de aço em 2017 e de apenas
0,2% em 2016.
Embora considere que por enquanto “a sinalização de melhora

Com apenas 60% da
capacidade instalada em
uso, o setor acumulou até
outubro uma queda de
9,2% na produção
em relação a igual
período de 2015

é apenas nas expectativas”, o presidente executivo do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço
(Inda), Carlos Loureiro, disse que alguns sinais recentes permitem esperar que haja um crescimento de até
5% nas vendas de aço plano, produto comercializado pelos associados
da entidade e que representa perto
de 60% do aço laminado produzido
pelas usinas siderúrgicas do Brasil.
Loureiro alicerça sua expectativa em avaliações de que a indústria

automobilística, responsável por
35% da demanda por aços planos,
possa virar a página recessiva em
que estacionou desde 2014 e crescer 10% no próximo ano. “Se eles
crescerem 10% como estão falando, a gente já garante um crescimento de 3,5%”, projetou.
O presidente executivo do Inda
espera também que a partir do segundo semestre do próximo ano as
vendas de aço possam se beneficiar
da retomada das obras de infraestrutura no país, hoje virtualmente
paradas, a partir do esperado sucesso dos leilões de concessão de
rodovias, portos e aeroportos que
o governo federal está preparando.
Outro fator que, na sua avaliação,
deverá contribuir para uma melhoria nos números de 2017 é o efeito
estatístico que qualquer melhora
das vendas na primeira metade do
próximo ano terá sobre os resultados deprimidos dos primeiros meses
do ano passado.
As estatísticas do Inda até outubro mostraram que os estoques das
distribuidoras estão, nas palavras de
Loureiro “um pouquinho altos, mas
em nível operacional”, fechando o

Após 2011, produção brasileira de aço só caiu
Produção anual de aço bruto – Milhões de toneladas
35,2

34,5

32,9

34,2

33,9

33,2

26,5

2009

25,6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Fonte: Instituto Aço Brasil. * Janeiro a outubro.

D e z 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 1

CONJUNTURA SIDERURGIA

décimo mês do ano em 3,6 meses de
vendas. Na avaliação do executivo,
uma pequena melhora nas vendas
seria suficiente para baixar esses estoques para três meses, número considerado normal. Como, segundo
ele, os estoques em poder dos consumidores também estavam em nível
normal e este era outro fator que se
somava às expectativas favoráveis
para o próximo ano.
Por enquanto, de acordo com o
representante dos distribuidores,
os números que se acumularam ao
longo dos últimos anos são assustadores. O consumo total de aços planos caiu nos primeiros dez meses de
2016 a 59% do que era em 2010.
Quando o foco se concentra em chapas grossas, usadas basicamente na
indústria de bens de capital (máquinas, tubulações, construção naval e
outras), Loureiro disse que o consumo caiu a um terço do que era em
2008. As vendas diárias de todos os
produtos planos, que alcançaram o
pico para o mês de outubro de 19,2

este ano atingiu tanto o produto doméstico quanto o importado.
Apesar do crescimento de 50%
registrado pelas importações em
outubro sobre outubro do ano passado, nos dez primeiros meses de
2016 o total de importações de aços
planos caiu 63,4%, saindo de 1,41
milhão de toneladas para 515,5 mil.
De acordo com Loureiro, o consumo per capita brasileiro de aço chegou este ano à casa dos 88 quilos,
após ter alcançado 146 quilos em
2013 e ficado em 116 quilos em
2015. O consumo brasileiro no ano
passado foi exatamente um décimo
dos 1.160 quilos por habitante da
Coreia do Sul, líder mundial, segundo dados da WSA.

A América Latina voltará
a crescer em 2017, com
o melhor ambiente
político-econômico no
Brasil e na Argentina
impulsionando o
setor siderúrgico

mil toneladas em 2013, caíram para
12,8 mil em outubro de 2016.
Os dados do Inda até outubro
mostram que, apesar da preocupação
geral manifestada pelas siderúrgicas
latino-americanas durante a Alacero
com o que eles consideram ser uma
concorrência desleal da China, a
queda do consumo no Brasil durante

Razões estruturais
O economista Germano Mendes de
Paula, professor da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU) e considerado uma das maiores autoridades brasileiras em siderurgia, disse

Queda mensal da produção fica menor no segundo semestre
Produção de aço bruto mês a mês de janeiro a outubro
8,79
3,08
-1,11
-5,98
-8,77

-8,47

-9,47
-13,18

-16,69

Janeiro

Fevereiro

Fonte: Instituto Aço Brasil.

Março

Abril
2015 (mil/t)
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Maio

Junho

2016 (mil/t)

Julho

Agosto

Variação % (2015/2016)

Setembro

2.720

2.982

2.578

2.501

2.768

2.799

2.705

2.877

2.541

2.776

2.590

2.983

2.300

2.897

2.506

2.768

2.433

2.667

2.496

2.996

-20,61

Outubro
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que “não é tão simples” explicar as
causas do baixo consumo de aço per
capita no Brasil e que, no seu entendimento, elas se originam em um
somatório de fatores estruturais. Um
desses fatores, segundo Mendes de
Paula, é que “O país perdeu algumas
oportunidades relevantes durante o
processo de urbanização”.
De acordo com o professor da
UFU, a urbanização brasileira “foi
baseada no inchaço das cidades
metropolitanas, com infraestrutura
precária e com habitações de baixa qualidade”, aspectos que não
estimulam o consumo de aço. Para
o economista, “é decepcionante
constatar quatro tendências estruturais: o Brasil ficou muito urbano antes de ficar rico; está ficando
velho antes de ficar rico; está se
desindustrializando antes de ficar
rico; e o consumo de aço estagnou
antes de ficar rico”.
Quanto à superação da crise atual
da siderurgia brasileira, Mendes de
Paula concorda com as avaliações

mais provável para 2018 do que em
2017”, resumiu.
De acordo com o especialista,
consultor de várias empresas e órgãos setoriais, a razão pela qual não
é possível ainda comemorar a desejada recuperação da siderurgia brasileira é que vários setores intensivos
em consumo de aço, como a construção civil, ainda não apresentam
uma tendência à recuperação rápida.
“Para que a demanda do aço tenha
uma trajetória sustentável é essencial
que o investimento macroeconômico
se revigore”, afirmou.
Mendes de Paula avalia que a
possibilidade que o setor siderúrgico do país conta para sustentar
uma produção acima dos limites do
crescimento doméstico é ele conseguir um incremento robusto das
suas exportações. Mas lembrou que
a concretização dessa possibilidade
está sujeita a muitas variáveis que
vão da permanência de uma taxa de
câmbio favorável até as medidas de
defesa comercial impostas por paí

O consumo brasileiro
de aço per capita no ano
passado foi exatamente
um décimo dos 1.160
quilos por habitante da
Coreia do Sul,
líder mundial

segundo as quais o pior já passou,
mas não se mostra otimista quanto
a uma retomada no curto e médio
prazo. “Na minha avaliação, o fundo do poço em termos de retração
do consumo do aço já passou (primeiro semestre de 2016), mas a recuperação está sendo lenta. Uma retomada mais vigorosa da demanda é

Diferencial de produção acumulado no ano cai lentamente
Produção acumulada no ano mês a mês

-9,3

-9,2

-10,6
-12,3
- 13,7

-14

-13,9

-13

-12

Janeiro

Fevereiro

Fonte: Instituto Aço Brasil.

Março

Abril
2015 (mil/t)

Maio

Junho
2016 (mil/t)

Julho

Agosto

Setembro

25.638

28.246

22.917

25.264

20.339

22.763

17.572

19.964

14.867

17.088

12.326

14.311

9.737

11.328

7.391

8.431

4.885

5.662

2.496

2.996

-16,69

Outubro

Variação % (2015/2016)
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Instituto Aço Brasil avalia que no curto prazo a exportação é o caminho
para recuperar o parque siderúrgico, hoje com 40% de ociosidade.

ses potencialmente compradores.
Ou seja, também nesse terreno, as
incertezas ainda predominam segundo sua avaliação.
Segundo o especialista o protecionismo é um dos principais obstáculos à expansão das exportações não
só brasileiras como mundiais de aço.
De acordo com Mendes de Paula,
os produtos siderúrgicos respondem
por menos de 2% do comércio internacional, mas são responsáveis por
cerca de um terço das medidas de
defesa comercial.
Para ele, os mercados domésticos são, historicamente, os focos
prioritários da siderurgia em todo o
mundo, em que pese a relevância do
mercado externo. No caso brasileiro, o professor da UFU deposita esperanças no avanço do Programa de
5 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 016

Parcerias para Investimentos (PPI), a
aposta do governo federal para destravar as obras de infraestrutura pela
via das concessões ou pela criação de
parcerias público-privadas (PPPs).
“Os países latino-americanos, em
geral, apresentam resultados insatisfatórios em termos de investimentos,
em volume e em qualidade, na infraestrutura”, ressaltou.

A exportação e o Reintegra
As estatísticas preliminares de outubro do Instituto Aço Brasil, divulgadas no dia 29 de novembro, mostram que prosseguiu a gangorra da
produção brasileira de aço bruto na
comparação feita com o mês imediatamente anterior. Havia caído
6,8% em setembro e cresceu 5,5%

em outubro. Por sua vez, na comparação com o mesmo mês do ano anterior a situação se inverteu, saindo
de um aumento de 3,1% para uma
queda de 8,8%.
Os dados que sustentam a impressão dos analistas de que o pior
já passou são os da produção acumulada no ano. De janeiro a outubro, houve uma queda de 9,2% na
comparação com o mesmo período
de 2015, mas apesar de ter havido
uma queda importante no comparativo mensal, a trajetória de redução
do hiato de produção em relação ao
ano passado permaneceu, ainda que
residualmente, passando de 9,3%
em setembro para 9,2% em outubro. Em maio a diferença de um ano
para o outro no acumulado era de
13,9%, e em junho, de 13%.
As vendas de produtos laminados no mercado interno seguem
com uma queda significativa no
acumulado de 2016 em relação a
igual período de 2015, mas o hiato
se reduziu de 12% para 11,4% de
setembro para outubro. As estatísticas de vendas no mercado doméstico também confirmam a análise
de que o quadro da economia como
um todo está melhor para os consumidores de aços planos.
A queda nas vendas de aços longos de janeiro a outubro foi de 6,5%
e havia sido de 8% no acumulado
até setembro. Já entre os aços longos, que têm a construção civil como
maior cliente, a queda no total de
vendas no acumulado do ano passou
de 16,9% em setembro para 17,2%
em outubro.
A forte contração do mercado
externo explica em grande parte
porque a indústria brasileira de aços
longos, liderada pelo grupo Gerdau,

CONJUNTURA SIDERURGIA

tem ampliado a colocação dos seus
produtos no mercado internacional
apesar da queda de 2,3% de janeiro a outubro da indústria como um
todo. Enquanto as exportações de
aços planos caiu 12,2% no período
em análise e as de semiacabados (placas, principalmente), que representam mais de 60% do total em termos
de volume, encolheram 2,2%, as de
aços longos aumentaram 20,3%.
Apesar da redução modesta em
volume, com a tonelagem total passando de 11,3 milhões para 11 milhões (6,9 milhões de semiacabados),
houve uma queda substancial em valor. As exportações de produtos siderúrgicos somaram à balança comercial brasileira US$ 4,54 bilhões de
janeiro a outubro de 2016, enquanto
no mesmo período de 2015 haviam
adicionado US$ 5,66 bilhões, o que
representou uma queda de 19,9%.
A expectativa de Mendes de Paula quanto a uma contribuição importante das exportações para a superação da crise na siderurgia tem
eco no setor. É também nas expor-

O Brasil ficou muito
urbano antes de ficar
rico; está ficando velho
antes de ficar rico; está se
desindustrializando antes
de ficar rico; e o consumo
de aço estagnou

tações que o Aço Brasil, representação maior das usinas siderúrgicas
do país, está concentrando seus esforços na busca por uma saída para
a retomada do crescimento.
A estimativa mais recente (outu
bro/16) do Fundo Monetário Internacional (FMI) de que a economia global
crescerá 3,4% em 2017, contra 3,1%
este ano, deve significar melhores dias

para o comércio internacional (pela
previsão do FMI, o Brasil passa de
uma queda de 3,2% para um minguado crescimento de 0,5%) e o setor siderúrgico brasileiro aposta suas fichas
nessa perspectiva.
“Se houver prioridade para as
exportações eu asseguro que a gente consegue botar a roda [do crescimento econômico] para rodar”,
disse Marco Polo de Mello Lopes,
presidente executivo do Aço Brasil
em entrevista concedida antes da divulgação dos números de outubro.
Lopes afirmou que a atual crise da
siderurgia brasileira é a pior da sua
história, com impacto maior do que
a de 2008/2009, e que ela se origina
da convergência de fatores conjunturais e estruturais.
No plano conjuntural ele relaciona a derrocada da economia brasileira a partir de 2014, quando o crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) ficou em 0,5% segundo dados
revisados que foram divulgados em
novembro deste ano (o número anterior era 0,1%) para se transformar

Na América Latina México avança, Brasil e Argentina caem e Venezuela despenca

Brasil

México

Argentina

Venezuela
2011 (mil/t)

Colômbia
2015 (mil/t)

Chile

Peru

Outros

44.059

63.528

67.544

1.041

2.265

1.844

870

1.082

877

873

1.112

1.615

960

1.212

1.287

293

1.344

2.980

3.077

5.030

5.611

14.028

18.227

18.110

22.917

33.256

35.220

Produção anual de aço bruto na América Latina por país

Total

2016* (mil/t)

Fontes: Alacero/Aço Brasil. *Estimativa.
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em recessão aberta em 2015 (queda
de 3,8%, ainda que a revisão a ser
feita em novembro do próximo ano
possa atenuar para 3,5%). Para este
ano a estimativa do Boletim Macro
de novembro da FGV/IBRE é de
queda de 3,4%, com perspectiva de
revisão para pior, assim como a previsão de crescimento de 0,6% para
2017 também corre risco de ser revista para baixo.
No terreno estrutural, Lopes relaciona antigas mazelas da economia do Brasil, como carga tributária
elevada, infraestrutura deficiente,
juros elevados e assimetrias competitivas com concorrentes internacionais. Por conta dessas alegadas
assimetrias competitivas, entidades
representativas de nove setores da
indústria de transformação, coordenadas pela Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB), elaboraram um estudo com o objetivo de
reivindicar “isonomia” com a concorrência na busca de maior inserção no mercado internacional.
Elas querem que o Reintegra,
mecanismo criado em 2011 que

As exportações industriais
brasileiras, após alcançarem
o pico de US$ 92 bi em
2008, passaram a cair
continuamente, chegando
em 2015 a um nível inferior
aos US$ 75 bi de 2006

restitui aos exportadores tributos
indiretos incorporados ao longo da
cadeia industrial na forma de um
percentual das receitas de exportação, passe a ser de 5% a partir
de 2017, contra a alíquota de 1%
atualmente em vigência. Pelo cronograma em vigor, a alíquota do
Reintegra passará a ser de 2% em
janeiro do próximo ano e de 3% em
janeiro de 2018, voltando ao nível

máximo de devolução que foi estabelecido na época da sua criação
para vigorar até o final de 2013.
Além da siderurgia, são signatárias do estudo entidades representativas das indústrias de calçados,
eletroeletrônica, de eletrodomésticos, de máquinas e equipamentos,
de autopeças, automotiva, de produtos químicos e a de têxteis/confecções. De acordo com o trabalho,
esses setores estão operando com
um nível de utilização da capacidade instalada que vai de um piso
de 52% no setor automobilístico a
69% no de calçados.
O trabalho argumenta também
que esses setores operaram em 2014
com “resíduos tributários não recuperáveis”, que é aquilo que o Reintegra busca compensar, que variaram
de 5,1% no setor de produtos químicos a 10% entre os eletrodomésticos
e eletrônicos, sendo de 6,9% na siderurgia e 7,2% na média da indústria
de transformação.
O trabalho argumenta que o
Reintegra não representa subsídio,
sendo um mecanismo permitido

Brasil consome 10% do aço consumido na Coreia do Sul
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pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e adotado em outros países, como a Argentina e a
China. Segundo os cálculos feitos
pelos autores, a elevação da alíquota para 5% da receita líquida
de exportação a partir do próximo ano garantiria, em um cenário
conservador, aumento de 10% no
valor das exportações industriais
(sobre os US$ 72,8 bilhões exportados em 2015) e geração de 408
mil empregos.
Ainda na busca de apoio para a
tese dos setores industriais que o elaboraram, o estudo argumenta que as
exportações industriais brasileiras,
após alcançarem o pico de US$ 92
bilhões em 2008, passaram a cair
continuamente, chegando em 2015
a um nível inferior aos US$ 75 bilhões de 2006, fato cuja repetição é
esperada para 2016.
Eles ressaltam que esse comportamento está na contramão das exportações mundiais que eram de
US$ 12,1 trilhões em 2006 e deverão fechar em US$ 16,8 trilhões em
2016, tendo caído apenas em 2009,
ano de pico da crise internacional
desencadeada em setembro de 2008
com o estouro da bolha imobiliária
dos Estados Unidos.
Para Lopes, do Aço Brasil, se o
governo brasileiro abraçar a tese
de priorizar as exportações como
alternativa para a retomada do
crescimento, poderá desencadear
um “círculo virtuoso” que dará
tempo para que a demanda doméstica volte a se revigorar.
O executivo disse que o governo
está correto em atacar o desequilíbrio fiscal e que a equipe econômica liderada pelo ministro Henrique
Meirelles, da Fazenda, restabeleceu

Exportações crescem nos longos e caem nos
planos e semiacabados
Exportações brasileiras de aço acumuladas de janeiro a outubro
em volume* (2015/2016)
2015 (mil/t)

2016 (mil/t)

Variação % (2015/2016)

Semiacabados

7.079

6.926

-2,2

Planos

2.883

2.531

-12,2

Longos

1.155

2.389

20,3

142

152

7,6

11.259

10.999

-2,3

Transformados
Total

Fontes: Inst. Aço Brasil – MIDC/Secex (produtos embarcados).
*Em valores, as exportações somaram US$ 5,66 bilhões de janeiro a outubro de
2015 e US$ 4,54 bilhões no mesmo período de 2016, com queda de 19,9%.

a confiança dos agentes econômicos, mas que ainda não se pode
falar em recuperação da economia
no curto prazo.
Lopes destacou a difícil situação
enfrentada pela indústria automobilística, principal cliente do setor
siderúrgico, e ponderou que, na
sua avaliação, os efeitos positivos
das concessões e PPPs que deverão
ser feitas no âmbito do PPI do go-

verno federal só deverão trazer ganhos de produção visíveis “em dois
ou três anos”.

Pequenas melhoras nos
balanços
Os balanços referentes ao terceiro
trimestre de 2016 dos três maiores
grupos siderúrgicos brasileiros que
possuem ações negociadas no merD e z 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 7
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cado de capitais – Usiminas, CSN
e Gerdau – trazem alguns sinais de
melhoria em relação ao trimestre
anterior, mas nada que chegue a ser
motivo de grande comemoração.
Na Usiminas, as atividades de siderurgia e de transformação de aço
foram diretamente responsáveis pelos destaques positivos do balanço.
De julho a setembro a receita líquida do negócio siderúrgico do grupo
cresceu 15%, passando de aproximadamente R$ 1,8 bilhão para
R$ 2 bilhões e o volume de vendas
cresceu 7% (85% no mercado interno), sempre em comparação ao
trimestre imediatamente anterior. De
acordo com a empresa, houve no período elevação do preço do aço de
9,4% no mercado externo e de 8,6%
no mercado externo.
A principal consequência para o
balanço dessa melhoria no mercado foi um EBITDA ajustado (lucro
antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações), sem considerar

O governo está correto em
atacar o desequilíbrio fiscal
e que a equipe econômica,
liderada pelo ministro da
Fazenda, restabeleceu
a confiança dos
agentes econômicos

o “impairment” (ajuste de ativos a
seus valores reais de mercado) de
R$ 307 milhões, o melhor número
desde o primeiro trimestre de 2015
e revertendo o EBITDA negativo de
R$ 65 milhões do terceiro trimestre
do mesmo ano. O lucro bruto foi
de R$ 255 milhões, contra prejuízo

bruto de R$ 3 milhões no trimestre
anterior e o prejuízo líquido caiu de
123,4 milhões para R$ 107,1 milhões de um trimestre para o outro.
“Para continuarmos a gerar resultados consistentemente positivos, mantemos o foco na redução
dos custos, no aumento do volume
de vendas – em especial no mercado doméstico –, na melhoria de
margens e, consequentemente, na
geração de caixa. Além disso, priorizamos o nosso Capex (capital de
investimento) e acompanhamos de
forma rigorosa as despesas e capital
de giro”, disse na divulgação dos
números o presidente da empresa,
Rômel Erwin de Souza.
Na CSN, embora o prejuízo líquido tenha crescido em relação ao
trimestre anterior, de R$ 42 milhões
para R$ 100 milhões, O EBITDA alcançou R$ 1,24 bilhão, com aumento de 45% sobre o período de abril a
junho. Especificamente na atividade
siderúrgica, o EBITDA da CSN foi

Vendas diárias das distribuidoras seguem em queda
Evolução das vendas diárias em volume das distribuidoras para o mês de outubro
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de R$ 552 milhões, com aumento de
49% sobre o trimestre anterior.
A participação do mercado interno na venda de produtos siderúrgicos
passou de 53% do total no segundo
trimestre para 62% no período de
julho a setembro e a elevação de 8%
no preço do aço no mercado interno
garantiu a estabilidade da receita no
segmento siderúrgico em R$ 2,87 bilhões (59,9% da receita líquida do
grupo no período), apesar de uma
redução de 6% no volume de vendas
de um semestre para o outro.
No grupo Gerdau, único dos
três dedicado no Brasil principalmente ao segmento de aços longos
e também o único no qual as atividades fora do Brasil compreendem
a maior parte dos negócios – nos 12
meses encerrados em setembro de
2016 a operação brasileira representou 28,1% da receita líquida do
grupo –, a parte brasileira foi citada
no balanço como responsável por
atenuar diversas variáveis negativas

De julho a setembro de 2016 a
operação brasileira do grupo Gerdau
gerou uma receita líquida de R$ 2,97
bilhões, com queda de 20,2% em relação ao mesmo período de 2015 e
de 2,5% se comparada à do segundo
semestre deste ano. De acordo com a
empresa, a queda na receita ocorreu
pela redução do volume de vendas
tanto no mercado interno quanto no
externo, embora no mercado doméstico tenha havido melhoria do preço
por tonelada.
Apesar da queda nas vendas, a
empresa aumentou em 5,4% a produção de aço bruto, com o objetivo de formar estoques para fazer
frente a paradas programadas para
manutenção nos últimos três meses
do ano. E justificou a baixa no volume de vendas de aço pela queda
na atividade de construção e pela
“incerteza econômica”, confirmando que, também na siderurgia,
o presente ainda não remete a um
cenário seguro.

Os efeitos positivos das
concessões e PPPs que
deverão ser feitas no âmbito
do PPI do governo federal
só deverão trazer ganhos de
produção visíveis “em dois
ou três anos”

no terceiro trimestre deste ano em
relação ao mesmo período do ano
passado, como a queda de 13,5%
no lucro bruto e a de 7% no EBITDA. O lucro líquido consolidado
do grupo caiu de R$ 193 milhões
para R$ 95 milhões na mesma forma de comparação.

Produção da China é quase 25 vezes a brasileira
Maiores produtores mundiais de aço bruto
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D e z 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 9

COMÉRCIO EXTERIOR

Brasil-China: a agenda
de investimentos
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora da FGV/IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

A análise das perspectivas Brasil-

entre outros. O termo “inclusivo”

China supõe a compreensão das

reconhecia que o aumento da ren-

suas principais diretrizes de políti-

da do país fora acompanhado por

cas que tenham impactos no campo

uma piora na distribuição de renda.

das relações econômicas internacio-

A passagem de um modelo depen-

nais. No caso da China, a definição

dente das exportações para outro

de diretrizes a partir de planos e

dependente do consumo doméstico

programas divulgados pelo governo

requeria que uma maior parcela da

auxilia a análise.

população integrasse os novos mer-

Tomamos como ponto de parti-

cados de consumo.

da o final da primeira década dos

O 13o Plano Quinquenal (2016-

anos 2000, onde a percepção dos

2020) irá consolidar a mudança na

limites de um modelo pautado no

matriz produtiva chinesa em direção

aumento do estoque de capital

à “manufatura de elevado conteúdo

(construção de infraestrutura) e

tecnológico” no contexto das novas

beneficiado pelo crescimento de-

tecnologias de informática e digi-

mográfico já fazia parte do debate

tal. Além disso, determina que essa

sobre os rumos da economia chine-

transformação seja acompanhada

sa. Além disso, a crise mundial de

por uma crescente relevância do pa-

2008 reforça a reflexão sobre a ne-

pel da China como inovadora. Re-

cessidade de mudanças nas diretri-

formas que assegurem eficiência e

zes de um modelo de crescimento

qualidade nos diferentes setores da
energias mais limpas que reduzis-

economia (finanças, serviços, ban-

O 12o Plano Quinquenal (2011-

sem a poluição, eleição de métodos

cários) e nas empresas (o papel das

2015) inicia a mudança na trajetó-

de produção que minimizassem a

estatais) são previstas.

ria da economia chinesa ao priori-

destruição dos recursos naturais e

Em 2015, o Conselho de Estado

zar um modelo de crescimento com

mudança na matriz produtiva em

lançou o programa Made in China

“qualidade e inclusivo”. O adjetivo

direção a setores de alta tecnologia,

2025 que detalha e reforça o papel

“qualidade” se referia ao uso de

novos materiais, e biotecnologia,

da China como inovadora em toda

impulsionado pelas exportações.
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a cadeia de produção. O objetivo é
criar capacidades em todas as etapas da produção, desde pesquisa e

nalização é ressaltada como um

O 13o Plano Quinquenal

veículo essencial para que o país

(2016-2020) irá

texto internacional um papel en-

consolidar a mudança

tecnológica. “Ir para o Mundo”

na matriz produtiva

estratégia privilegiada nas novas

chinesa em direção à

empresas em países desenvolvidos

manufatura de elevado

de aquisição de tecnologia. Alguns

conteúdo tecnológico

sa ChemChina de cerca de 60%

desenvolvimento até a distribuição
do produto. A definição de normas
e padrões chineses é ressaltada
como veículo essencial para que o
mundo identifique a “Marca China” como de alta qualidade. Algumas das metas definidas são: criar
15 centros de inovação de manufaturas até 2020 e 45 até 2025; e
elevar o conteúdo de componentes
domésticos “cruciais” para 40%
em 2020 e 70% em 2025. É res-

assegure internamente e no contre as nações líderes na inovação
ou “Go Global” passa a ser uma
diretrizes chinesas. Compras de
passam a constituir uma estratégia
exemplos são: compra pela empreda companhia italiana de pneus

saltado o papel das pequenas e

Pirelli (2015); Fosun compra par-

médias empresas privadas nesse

ticipação no Club Mediterranee

processo e da importância dos di-

tos ferroviários; veículos movidos

francês (valor € 939 milhões,

reitos de propriedade intelectual

a energias novas; equipamentos de

2015); e ChemChina compra par-

na inovação. Estabelece dez seto-

energia; equipamentos do agrone-

ticipação na companhia suíça Syn-

res prioritários: tecnologia da in-

gócio; novos materiais; e produtos

genta de agronegócios (US$ 43

formação; robótica e automação;

medicinais/biofármacos.

bilhões, 2016). Além de compras

equipamentos aeronáuticos; equi-

No processo de transforma-

pamentos marítimos; equipamen-

ção da manufatura, a internacio-

de empresas de serviços, finanças
e entretenimento. 1

Gráfico 1: Investimento direto da China no exterior (saída) e investimento direto
estrangeiro na China (entrada) em US$ bilhões
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Fonte: Unctad.
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Uma segunda diretriz na internacionalização está associada a projetos de cooperação internacional
em capacidade industrial que cobrem alguns setores em que a China
criou excesso de capacidade como
aço, alumínio, produtos químicos,
setor naval, entre outros. Aqui se
2

insere o projeto de “One Belt, One
Road” que irá ligar através de projetos de infraestrutura em rodovias,
portos, ferrovias, a China com os
países asiáticos e europeus. Nesse
contexto foram criadas fontes de financiamento como o Banco Asiáti-

tos da China no exterior passam de

Os investimentos da China

US$ 1 bilhão, em 2000, para

no exterior passaram de

vestimentos estrangeiros na China

US$ 1 bi, em 2000, para

bilhões no mesmo período. A di-

US$ 128 bi, em 2015 e os

dos ID cai de US$ 40 bilhões para

estrangeiros na China de

tério de Comércio da China divul-

US$ 40 bi para US$ 136 bi

Brasil-China (CEBC) são idênticos

no mesmo período

Em 2015, pelos dados do governo

US$ 128 bilhões, em 2015 e os inde US$ 40 bilhões para US$ 136
ferença entre a entrada e a saída
US$ 8 bilhões. Os dados do Minisgados pelo Conselho Empresarial
aos da Unctad (gráfico 2) até 2014.
chinês, o ID no exterior no valor de

co de Investimento e Infraestrutura

US$ 174 bilhões teria superado o ID

e assinados 17 acordos bilaterais de

recebido pela China (US$ 126 bi-

cooperação para aumento da ca-

mentos diretos (ID) chineses no

lhões). Os dados poderão ser revis-

pacidade produtiva com a Rússia,

mundo (saídas) e da entrada de in-

tos pela Unctad ou o governo chinês,

Cazaquistão, Malásia, entre outros,

vestimentos diretos (ID) estrangei-

mas a trajetória ascendente e a acele-

onde são criados fundos específicos

ros na China (entradas), segundo

ração dos investimentos da China no

de investimentos.

a Conferência das Nações Unidas

exterior são inquestionáveis.

O gráfico 1 mostra o compor-

sobre Comércio e Desenvolvimento

No caso da América Latina, foi

tamento dos fluxos dos investi-

(Unctad, em inglês). Os investimen-

lançado em 2015 um Plano de Co-

Gráfico 2: Investimento direto da China no exterior (saída) e investimento direto
estrangeiro na China (entrada) em US$ bilhões, segundo o governo chinês
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Fonte: Reproduzido da publicação Investimentos chineses no Brasil 2014-1015, do Conselho Empresarial Brasil-China, gráfico 2, p. 9., que cita como fonte o Ministério do Comércio da China.
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operação China-América Latina e
no mesmo ano foi criado um fundo chinês — China-América Latina
Fundo de Investimento para Cooperação Industrial (Clai Fund). O
fundo deve ser guiado por princípios de mercado de forma que seja
assegurado o retorno para os seus
acionistas. As principais áreas de investimentos são: logística; energia;
e, tecnologia da informação. Em especial são destacados os setores de
manufatura, agricultura, energia/
recursos naturais, mineração, infraestrutura, finanças e novas tecnolo-

lidade e de garantia dos serviços.

Entre 2005 e o primeiro

Essa é uma tarefa que cabe ao Brasil

semestre de 2016, o total

prioridades. No campo das novas

dos fluxos de investimentos

parcerias a serem exploradas em

diretos da China no Brasil

demostram suas vantagens, como

somaram US$ 39,4 bilhões,

O estímulo ao investimento do se-

sendo que 66% estão no

litação de negócios, um tema que

setor de energia

que deve negociar quais são as suas
tecnologias, há possibilidades de
segmentos que firmas brasileiras
tecnologia bancária, por exemplo.
tor privado chinês passa pela facié do interesse também do empresariado nacional.
A China anunciou o que dese-

gias. O Brasil está em negociação

ja nessa nova etapa do relaciona-

com o governo chinês para definir a

mento com os países latinos. A
definida. O país assinou acordos de

diversidade da estrutura produtiva

cooperação/parcerias

estratégicas

brasileira permite que sejam pen-

Fund, empresas chinesas privadas

com o Brasil, Peru, México, Argen-

sados projetos que abarcam toda a

e estatais aumentaram seus investi-

tina, Venezuela, Chile, Equador e

agenda proposta de investimentos

mentos na América Latina. Segundo

Costa Rica nos quatro últimos anos.

pela China. No entanto, diferente

Li Incai, os investimentos chineses

Os setores eleitos na agenda de in-

da China, é preciso definir quais são

atingiram US$ 21 bilhões em 2015

vestimentos cobrem atividades tradi-

as diretrizes brasileiras em relação a

na região e explicam 18,2% do to-

cionais e setores de ponta: energia;

essa agenda que requer uma refle-

tal dos investimentos diretos do país

infraestrutura; agricultura; manufa-

xão sobre os rumos das políticas de

no exterior. No Brasil, segundo o

tura; inovação tecnológica; tecnolo-

investimentos no país.

Conselho Empresarial Brasil-China

gias de informação; e serviços. No

(Cebc), os investimentos passaram

entanto, como é enfatizado nos do-

de US$ 2 bilhões para US$ 9,3 bi-

cumentos do governo chinês, é uma

lhões, em 2015, e incluem setores va-

agenda que pressupõe cooperação

riados como: automotivo; químico;

para a identificação de projetos viá-

aviação; eletrônicos; energia; finan-

veis e rentáveis. Nesse ponto, cabe

ceiro; informática; máquinas e equi-

aos países interessados elaborarem

pamentos. Entre 2005 e o primeiro

seus projetos e negociarem as formas

semestre de 2016, o total dos fluxos

de financiamento.

carteira de projetos.
Independente, porém, do Clai

3

4

de investimentos diretos da China no

Esse último ponto merece espe-

Brasil somaram US$ 39,4 bilhões,

cial atenção. O investimento chinês

sendo que 66% estão no setor de

é bem-vindo, mas exige por parte

energia e apenas US$ 4,9 bilhões re-

do governo brasileiro, no caso dos

5

presentam investimentos greenfield.

projetos de infraestrutura, a defi-

A agenda de investimentos da

nição de marcos regulatórios que

China para a América Latina está

atendam aos requisitos de rentabi-

1
Fontes: i) Investimentos chineses no Brasil
2014/2015. Publicação do Conselho Empresarial Brasil-China www.cebc.org.br. ii) Going out
– the global dream of a manufacturing power.
EY, março 2016 http://www.ey.com/.

“Ver exposição do professor Daniel Poon no
seminário promovido pelo Instituto para Estudos Brasil-China (Ibrach) disponível em http://
www.ibrach.org/br/texto/19/2016 e o estudo
do EY, antes citado.

2

Investment in Latin America, despite risks, key for
China development. Li Incai, 2016. http://www.
globaltimes.cn/content/1019260.shtml.

3

4

Ver publicação citada na nota 1.

Ver palestra de Jorge Arbache no seminário
do Ibrach citado na nota 2.
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