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A queda de 3,6% da eco-
nomia brasileira em 2016, 
anunciada pelo IBGE no úl-
timo dia 7, e que já estava 
sendo prevista pelo Boletim 

Macro IBRE da Fundação Getulio Vargas desde janeiro, 
completa um ciclo de dois anos seguidos de encolhimen-
to do Produto Interno Bruto (PIB), fato que nunca havia 
ocorrido desde que o país começou a acompanhar esses 
dados, em 1947, pelo então IBRE e, posteriormente, a 
partir de 1986, pelo IBGE.

É importante ressaltar que no quarto trimestre 
a economia encolheu 0,9% em relação ao terceiro 
trimestre e 2,5% sobre mesmo período de 2015, 
sinalizando uma piora do quadro econômico, com 
o aprofundamento da recessão, como previsto pelo 
Monitor do PIB da FGV/IBRE. Com a queda de 
3,6% do PIB no ano passado – em 2015 o recuo ha-
via sido de 3,8% –, o carregamento estatístico para 
2017 será de 1,1%.

A queda da atividade econômica foi generalizada, 
com recuo em todos os setores, o que reforça as pro-
jeções de que a recuperação da economia tende a ser 

bastante lenta. Alguns fatores dão certo alento para 
este ano, como a melhora nos preços das commodities, 
a aprovação da PEC dos gastos, a liberação para sa-
ques das contas inativas do FGTS, a queda da inflação 
e dos juros, a possibilidade de uma reforma da Previ-
dência, entre outros.

Por outro lado, muitas nuvens estão no horizonte. 
Continua o gargalo na área fiscal, com um possível 
contingenciamento já no primeiro ano de vigência da 
PEC, evidenciando fragilidade das contas públicas. O 
desemprego continua elevado, com mais de 12 mi-
lhões de desempregados. O endividamento das famí-
lias, embora tenha melhorado, permanece elevado. 
Os investimentos não dão sinais de retomada. Ainda 
são incertos os efeitos de uma política mais protecio-
nista dos Estados Unidos, bem como a possibilidade 
de partidos populistas vencerem eleições na Europa.  
E não se sabe os desdobramentos das delações da 
Operação Lava Jato sobre a área política e a econo-
mia como um todo.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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A crise fiscal brasileira colocou 

na ordem do dia a discussão sobre 

como reduzir gastos num orçamento 

altamente engessado. A solução para 

esse desafio ainda está longe de ter 

sido encontrada, mas a aprovação 

da emenda constitucional do teto 

dos gastos e o envio ao Congresso 

da reforma da Previdência são os 

passos iniciais escolhidos pelo atual 

governo para trilhar esse longo e di-

fícil caminho.

Uma política fiscal moderna e 

saudável, no entanto, não pode se 

limitar à temática do corte de des-

pesas. Embora a política monetária 

ainda seja o principal instrumen-

to de gestão da demanda agregada 

pelas autoridades econômicas nas 

economias contemporâneas, o papel 

da política fiscal anticíclica ganhou 

bastante relevância após a crise glo-

bal de 2008 e 2009. Na esteira dessa 

tendência, algumas polêmicas im-

portantes foram travadas: as políti-

cas fiscais anticíclicas adotadas, em 

maior ou menor grau, nos Estados 

Unidos, nos países da Europa e na 

China foram suficientes, insuficien-

tes, ineficazes ou contraprodutivas?

No Brasil, igualmente, questões 

parecidas foram debatidas. O bem-

sucedido impulso fiscal no pós-crise 

global, que ajudou o País a ter uma 

recuperação muito rápida do choque 

de 2008 e 2009, prolongou-se e es-

taria na raiz dos desequilíbrios que 

engolfaram a economia a partir de 

2011? No caso da grande recessão 

atual, até que ponto a fragilidade fis-

cal foi causa para a forte retração do 

PIB nos últimos dois anos?

Todas essas discussões envolvem 

o conceito de multiplicador fiscal, 

que trata de quanto determinado 

impulso a mais (ou a menos) de 

demanda do setor público estimula 

(ou desestimula) a demanda agre-

gada da economia. Como exemplo, 

um multiplicador fiscal de 1 signifi-

ca que um aumento de despesas em 

R$ 1 eleva o PIB em R$ 1. Ou seja, 

o multiplicador é definido como a 

variação em reais (R$) de alguma 

variável de atividade econômica 

(mais comumente o PIB) à adição 

de R$ 1 dos gastos do governo. Fica 

evidente que, quanto maior o mul-

tiplicador, maior é o poder da polí-

tica fiscal anticíclica (e maiores são 

os danos potenciais de uma política 

fiscal pró-cíclica).

Multiplicadores fiscais e 

política fiscal anticíclica

Luiz Guilherme Schymura

Doutor em Economia pela FGV/EPGE
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mia, derivado das flutuações do ci-

clo econômico ou da posição fiscal 

do governo. E também dependem 

das características idiossincráticas 

da economia, como seu grau de 

abertura comercial ou nível de de-

senvolvimento econômico.

No Brasil, Rodrigo Orair e Sergio 

Gobetti, do IPEA, com estimativas 

em frequência mensal, distinguiram 

a magnitude do multiplicador em 

períodos de recessão – entre 1 e 1,5 –  

e durante expansões do PIB, com 

valores entre 0 e 0,5. Em seu estu-

do, Orair e Gobetti ajustaram os re-

sultados mensais “acima da linha” 

do governo geral (governos central, 

estadual e municipal), entre 2002 

e 2016, levando em conta eventos 

não recorrentes e a política para-

fiscal, como os subsídios implícitos 

ao BNDES. Os dois pesquisadores 

também concluíram que o multi-

Após a grande crise global, res-

surgiu a importância da política 

fiscal, especialmente à medida que 

os países avançados se aproxima-

ram dos juros básicos nominais de 

zero ou praticamente zero e final-

mente os atingiram, o que limita 

a política monetária clássica pela 

qual os bancos centrais manipu-

lam uma taxa de curtíssimo prazo. 

A academia não ficou insensível a 

esses fatos, e a pesquisa sobre mul-

tiplicadores fiscais se intensificou.

A literatura econômica sobre o 

tema, entretanto, apresenta resulta-

dos muito heterogêneos. Em recen-

te trabalho, o economista Eduardo 

Zilberman, da PUC-Rio, revisou a 

pesquisa sobre os multiplicadores, 

incluindo os estudos pós-crise glo-

bal. O economista mostrou que a 

evidência empírica aponta para um 

intervalo de 0,3 a 0,9 em boa parte 

dos casos, mas com resultados bas-

tante díspares e que estão longe de 

constituir um parâmetro sólido. A 

pesquisa acadêmica também indica 

que multiplicadores elevados estão 

associados com contextos muito 

particulares, como a proximidade 

da economia do limite zero de taxa 

de juros ou a presença dos cha-

mados agentes “hand-to-mouth” 

(“mão para a boca”), que não mu-

dam seu padrão de consumo diante 

de variações na renda.

Outro avanço recente e funda-

mental da literatura empírica foi 

o de mostrar que as estimativas do 

multiplicador fiscal dependem, em 

grande parte, do estado da econo-

Após a crise global, 

ressurgiu a importância  

da política fiscal,  

à medida que  

países avançados  

caminharam para juros  

básicos nulos
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plicador do investimento público 

excede o nível de 2, ao passo que 

o do consumo do governo fica em 

torno de 0,5. Já Emerson Marçal, 

da EESP/FGV, trabalhou com dife-

rentes especificações econométricas 

para calcular o multiplicador fiscal 

no Brasil, e suas melhores estima-

ções ficaram em torno de 0,5. Para 

o período posterior à crise de 2008, 

a pesquisa de Marçal indica multi-

plicadores ainda menores. 

Julio Mereb, pesquisador do 

IBRE, e Gustavo Cicchelli, mes-

trando da PUC-Rio, por sua vez, 

trouxeram um enfoque relativo à 

influência da política fiscal sobre o 

multiplicador. Ambas as pesquisas 

mostram que as estimativas do mul-

tiplicador dependem, em grande 

parte, da posição fiscal do governo 

e especialmente do nível da dívida 

pública. Nesse último caso, de for-

ma particular, dívidas públicas em 

patamares muito elevados podem 

fazer com que os multiplicadores 

tendam a zero ou até mesmo que 

entrem em território negativo.

Ciccelli, trabalhando com um 

painel de 44 países, encontrou mul-

tiplicadores negativos (-0,6 ao lon-

go de cinco anos) em nações sem 

lei de responsabilidade fiscal, mes-

mo considerando os casos em que 

o nível da dívida pública é baixo. 

Outra conclusão do mesmo traba-

lho é que as instituições políticas 

dos países influenciam a magnitude 

do multiplicador. A excessiva frag-

mentação partidária, por exemplo, 

associada à maior dificuldade da 

condução da política fiscal pelo 

Executivo – e, portanto, a finanças 

públicas mais frágeis –, tende a re-

duzir o multiplicador.

Mereb, por sua vez, mostrou que 

o multiplicador fiscal no Brasil, em 

períodos de vulnerabilidade das 

contas públicas, medida pelo tama-

nho do déficit nominal do governo 

geral, é nulo. Já para a média da 

amostra analisada pelo pesquisador 

(e, portanto, de forma incondicional 

ao estado das finanças públicas), 

que cobre o período de janeiro de 

1997 a junho de 2016, o multipli-

cador é de 0,4. Em contrapartida, o 

indicador é superior a 1 em perío-

dos de robustez fiscal.

Tomando-se o conjunto dos es-

tudos mencionados anteriormente 

sobre os multiplicadores no Brasil, é 

possível tirar algumas conclusões bá-

sicas (todas sujeitas, é claro, à incer-

Caso brasileiro não 

discrepa do que é 

apontado pela literatura 

internacional sobre 

multiplicadores fiscais, 

que avançaram nos  

últimos anos
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teza que caracteriza ainda esse cam-

po de pesquisa e que fica patente na 

dispersão de resultados). A primeira 

é de que o caso brasileiro não parece 

discrepar do que é apontado pela lite-

ratura internacional sobre o tema.

Mais especificamente pode-se di-

zer que os multiplicadores no Brasil 

são mais altos em períodos de reces-

são, podendo chegar a 1,5. Por outro 

lado, caem bastante com o aumento 

da fragilidade fiscal. De forma geral, 

as amostras sugerem um multiplica-

dor por volta de 0,5 em média, mas 

com a possibilidade de que determi-

nados tipos de gasto público, como 

os investimentos, cheguem a valores 

bem mais altos.

Assim, como o que importa no 

momento é olhar para a frente, o 

Brasil fará bem se caminhar dentro 

de alguns anos para algum arcabou-

ço de política fiscal anticíclica, o que 

consta do kit das melhores recomen-

dações de política econômica. Natu-

ralmente, embora já haja um claro 

entendimento da fragilidade fiscal 

pela qual o país passa, alcançar as 

condições políticas necessárias para 

reequilibrar as contas públicas es-

truturais de longo prazo é o grande 

desafio que o país enfrentará nos 

próximos anos. 

Pelo que se depreende da litera-

tura especializada, é apenas num 

contexto de solidez fiscal – que, 

espera-se, o Brasil venha a recupe-

rar dentro de alguns anos – que os 

efeitos anticíclicos da política fiscal 

crescem em momentos recessivos, 

o que torna esse mecanismo suple-

mentar especialmente útil. Em con-

sonância com o trabalho de Orair e 

Gobetti, é necessário, com a refor-

ma da Previdência e outras medidas, 

aumentar a fatia de investimentos 

no orçamento, relativamente aos 

gastos correntes. A política fiscal 

anticíclica, especialmente nos mo-

mentos de estímulo à demanda, de-

veria se concentrar nos investimen-

tos, que têm multiplicador muito 

maior e são mais fáceis de reduzir 

subsequentemente, quando houver 

necessidade. Deve-se enfatizar que 

os resultados encontrados são váli-

dos em um contexto de equilíbrio 

fiscal estrutural.   

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 par-
te, ou da maioria, dos que contribuíram para a 
confecção deste artigo.

Com solidez fiscal, 

efeitos anticíclicos da 

política fiscal crescem 

em momentos recessivos, 

o que torna esse 

mecanismo suplementar 

especialmente útil
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A economia americana cresceu 1,6% 

em 2016, um número bem inferior 

ao do ano passado, de 2,6%. A nota 

negativa foi o investimento, que ti-

rou 0,25 ponto percentual (pp) do 

crescimento. Contribuiu também a 

redução de estoques, que subtraiu 

0,37 pp. A formação bruta de capi-

tal fixo (FBCF, o investimento que 

exclui a acumulação de estoques) 

contribuiu com 0,12 pp para o cres-

cimento, o que é um nível medíocre, 

mas não negativo.

O baixo crescimento do ano pas-

sado foi um resíduo do fraco desem-

penho no quarto trimestre de 2015 e 

no primeiro de 2016, quando a eco-

nomia americana cresceu, respecti-

vamente (em termos anualizado), 

0,9% e 0,8%. Nos demais trimestres 

do ano passado, o crescimento foi 

de, respectivamente, 1,4%, 3,5% e 

1,9%. O ano de 2017 abriu com a 

economia rodando a 2,5%.

Os indicadores do mercado de 

trabalho continuam a apontar me-

lhoras incrementais. A taxa de de-

semprego de 4,6% é muito baixa, 

e o desemprego de curto prazo, 

em 3,5%, é dos mais reduzidos da 

história. O desemprego de longo 

prazo, de 1,1%, encontra-se muito 

próximo da média histórica do in-

dicador, de 0,9%. A duração média 

do desemprego, que chegou a ser 

de 40 semanas, encontra-se ago-

ra em 25 semanas, oito semanas 

acima do normal. Também houve 

queda da força de trabalho – quem 

se encontra trabalhando em perío-

do parcial por não ter encontrado 

emprego em tempo integral: hoje, 

3,7% da força de trabalho encon-

tra-se nessa condição, ante 6% no 

auge da crise, em 2009-2010. Um 

número mais normal para essa va-

riável é algo próximo a 3%.

Finalmente, a taxa de participa-

ção – a razão entre a população em 

idade ativa e a população econo-

micamente ativa (soma dos empre-

gados e dos que buscam emprego, 

isto é, dos desempregados) –, que, 

desde o início da crise caiu de 66% 

para 62,5%, encontra-se relativa-

mente estável há alguns anos. Apa-

rentemente, a saída de pessoas da 

força de trabalho é um fenômeno 

mais permanente do que se imagi-

nava, e é muito provável que esteja 

associado à transferência de parte 

da indústria para a Ásia, além do 

Economia americana 
prossegue em lenta 
normalização

Samuel Pessôa

Pesquisador associado da FGV/IBRE
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progresso técnico e da robotização 

da produção, que reduziram a mão 

de obra no chão de fábrica. Parece 

que esse contingente que saiu do 

mercado de trabalho – boa parte 

formado por trabalhadores ho-

mens no auge da idade produtiva 

(“prime age worker”) – não retor-

nará para a população economica-

mente ativa.

De qualquer forma, a melhora 

das taxas de desemprego e de ou-

tros indicadores quantitativos do 

mercado de trabalho norte-ameri-

cano é um sinal de que os salários 

devem subir à frente. O salário por 

hora tem crescido ao ritmo de 2,5% 

ao ano por um razoável período de 

tempo. No entanto, essa tendência 

tem sido acompanhada pela alte-

ração da composição da força de 

trabalho, com a contratação de 

trabalhadores menos escolariza-

dos. Estes, por sua vez, até pouco 

tempo atrás, estavam desemprega-

dos e, portanto, recebem salários 

menores. Para dar conta dos im-

pactos da alteração da composição 

da mão de obra sobre os salários, 

o Federal Reserve, o BC america-

no (FED) de Atlanta, tem um in-

dicador que acompanha o mesmo 

trabalhador ao longo de um ano. 

Em dezembro, a mediana dos sa-

lários nominais dos trabalhadores 

que se mantiveram no mesmo em-

prego aumentou 3,5%, e dos que 

mudaram de emprego teve alta de 

4,5%, aproximadamente. Ou seja, 

em boa medida, o menor cresci-

mento dos salários na economia 

americana é um efeito composição, 

fruto de um mercado de trabalho 

que ficou muito machucado com a 

profundidade da crise.

Um tema que tem preocupado e 

motivado intenso debate é o grau 

de acomodação da política mone-

tária. Os melhores cálculos da taxa 

de juros básica real neutra da eco-

nomia americana sugerem que hoje 

ela se encontra por volta de 0,2% 

ou um pouco menos. O indicador 

de inflação preferido pelo FED é 

o núcleo do deflator do consumo 

(PCE), que fechou o ano em torno 

de 1,7%. Dado que os Fed Funds 

(taxa básica dos Estados Unidos) 

encontram-se em 0,5%, o juro real 

praticado está em -1,2% ao ano, 

1,4 pp, aproximadamente, abaixo 

da taxa neutra. Logo, há um eleva-

do grau de acomodação monetária. 

Assim, se de fato se materializar o 

calendário previsto pela media-

na das projeções dos membros do 

FOMC (comitê de política mone-

tária americano), de três aumentos 

de 0,25 pp nos Fed Funds, no iní-

cio do próximo ano, a taxa bási-

ca estará na casa de 1,25%, com 

inflação próxima de 2% – um juro 

negativo de 0,75% ou um grau de 

acomodação na política monetária 

de aproximadamente 1 pp.

Finalmente, a economia glo-

bal encontra-se, desde o início de 

2016, em novo regime de reinfla-

ção. Os preços ao produtor mundo 

afora têm subido, e houve surpre-

sas positivas no crescimento, prin-

cipalmente na Europa. Ou seja, 

além do lento processo de elevação 

do núcleo da inflação nos EUA, os 

preços das commodities estão su-

bindo acima do núcleo.

Combinando todos os elemen-

tos expostos anteriormente, é pos-

sível divisar os Fed Funds em torno 

de 1,5% em meados de 2018, com 

os núcleos da inflação em aproxi-

madamente 2%. O transatlânti-

co americano lentamente deixa o 

risco de deflação para trás. Nesse 

contexto, a heterodoxia econômica 

de Donald Trump, em tudo muito 

parecida com a nova matriz econô-

mica de Dilma Roussef, somente 

acelerará um processo que já está 

em curso. O risco para a economia 

brasileira é o de que essa acelera-

ção seja excessiva e os juros ame-

ricanos subam muito, produzindo 

saída de recursos do Brasil, com 

desvalorização do real, e, portanto, 

atrapalhando o esforço de combate 

à inflação pelo BC.  

Dado que os Fed Funds 

encontram-se em 0,5%, o 

juro real praticado está em 

-1,2% ao ano, cerca de 1,4 

pp abaixo da taxa neutra. 

Logo, há um elevado grau 

de acomodação monetária



ENTREVISTA

12  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  M a rço  2017

Conjuntura Econômica — O senhor 

assumiu a liderança do BC em um 

momento complexo para os condu-

tores de política monetária, marca-

do pela necessidade de se combater 

uma inflação alta dentro de um forte 

quadro recessivo. Quais fatores foram 

determinantes para a reversão desse 

cenário, com estimativas de se fechar 

2017 com inflação abaixo da meta?

Hoje estamos com expectativas 
ancoradas na meta, e para 2018 e 
adiante também estão bem encami-
nhadas. Partimos de uma inflação de 
quase 11% em 2015, com fechamen-
to de 2016 em 6,3%, e de 5,35% 
nos 12 meses encerrados em janeiro. 
Tudo indica que, com a inflação de 
fevereiro, já entremos num patamar 
abaixo de 5%. Isso se deu devido a 

Quando chegou à presidência do Banco Central, em junho de 2016, uma das 

pressões à qual o economista Ilan Goldfajn teve de resistir foi a de ceder à ideia 

de uma meta ajustada de inflação que se enquadrasse ao tamanho da recessão 

vivida pelo país. Hoje o economista vê nessa firmeza um dos trunfos da ancora-

gem das expectativas, refletida nas estimativas de uma inflação abaixo de 4,5% 

em 2017 – mas que depende, ressalta, da continuidade da agenda de reformas 

fiscais, chave para o processo de desinflação. Em conversa realizada no início 

de fevereiro, atualizada após a reunião do Copom, Goldfajn respondeu a ques-

tões de pesquisadores da Economia Aplicada da FGV/IBRE e detalhou algumas 

medidas da agenda estrutural do BC, que inclui a redução do spread bancário 

e do crédito direcionado. Com essa soma de iniciativas, Goldfajn busca limpar 

o horizonte da política monetária para mirar o longo prazo. “Se as expectativas 

estão apoiadas, se a comunicação é bem-feita, se há credibilidade, a taxa estru-

tural de juros também cai”, afirma.

Ilan Goldfajn
Presidente do Banco Central do Brasil

Foto: Beto Nociti

Solange Monteiro, de Brasília

“Estamos mais 
confortáveis, mas 
precisamos olhar se a 
desinflação é perene”
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tada ou não, e nossa decisão foi não 
ter. Acho que isso ajudou na desinfla-
ção, a gente apostar que dava para 
chegar na meta este ano. É claro que 
meses depois ninguém pergunta de 
meta ajustada, todo mundo que acha-
va que tínhamos que fazê-lo já está 
em outro nível, comentando reduzir 
a meta de inflação. Mas a discussão 
do ano passado, só para relembrar, 
se deveríamos subir, é uma discussão 
que veio até mais cedo do que eu gos-
taria. Então essa decisão, vendo em 
perspectiva, pode ter ajudado. Outra 

coisa que ajudou é a comunicação da 
política monetária nos últimos meses 
ser bem clara, sobre para o que está 
se olhando, fortalecendo as condicio-
nantes da inflação, dando um papel 
bem relevante para as expectativas. 

Em entrevista concedida em Davos, 

o senhor mencionou um novo ritmo 

para a trajetória dos juros, numa 

declaração considerada pouco usu-

uma combinação de esforços e de 
conjuntura, marcada por três âm-
bitos: o contorno da política mone-
tária – as reformas fiscais, os riscos 
não econômicos que melhoraram –, 
a conjuntura econômica, com uma 
atividade mais fraca, e finalmente a 
postura da política monetária. Tudo 
isso colaborou para a inflação cair. 

Do ponto de vista do que é o contor-
no da política monetária, encaminha-
mos reformas fiscais – a aprovação do 
teto de gastos –, e há expectativa sobre 
a reforma da Previdência, de que ela 
seja aprovada, tirando a pressão sobre 
a política monetária. A melhora da di-
nâmica da política fiscal ajuda bastan-
te a política monetária. De outro lado, 
até abril de 2016 tivemos um período 
político mais conturbado. Não que as 
incertezas desapareceram, mas tenho 
a impressão de que, apesar de ainda 
estarem altas, têm diminuído ao lon-
go do tempo. A gente pode medir isso 
pelo CDS, que caiu pela metade e se-
gue avançando. Então os riscos dimi-
nuíram, as reformas fiscais passaram, 
e outras estão sendo colocadas. E você 
tem uma mudança na direção da polí-
tica econômica que foi importante. 

Sobre a questão conjuntural, te-
mos um período de atividade baixa, 
que reduz a demanda, afeta preços 
que são sensíveis à atividade econô-
mica, levando a uma queda. Isso não 
ocorre imediatamente, porque há 
inércia, resistências. A atividade pri-
meiro teve impacto mais na indústria, 
depois acabou batendo também em 
serviços, gerando um impacto mais 
generalizado nos preços da economia. 
E o último fator é a política monetá-
ria. Diria que a gente tomou algumas 
decisões que ajudaram a ancorar as 
expectativas de inflação. Uma delas é 
o debate sobre se íamos ter meta ajus-

al para um banqueiro central. O que 

lhe fez optar por esse movimento?

Na verdade, essa decisão já tinha 
sido tomada e divulgada na comuni-
cação oficial. O comunicado e a ata 
de janeiro são consistentes, falando 
em novo ritmo de flexibilização. As 
pessoas que acompanham os comu-
nicados já sabiam desse novo rit-
mo, o que é um pouco a ideia de 
sermos diretos, o mais previsíveis 
possível. Por que declaro isso em 
Davos e vira uma nova notícia? Aí 
já é outra área. Falar em novo rit-
mo e falar 0,75 ponto, por mais que 
seja igual o número, as pessoas cap-
tam de forma mais intensa. Mas já 
estava lá escrito, em 11 de janeiro. 
O segundo ponto que é relevante é 
que a extensão do ciclo e possíveis 
revisões no ritmo do ciclo continu-
arão dependendo das projeções e 
expectativas de inflação e da evolu-
ção dos fatores de risco, como ficou 
claro no comunicado da decisão do 
Copom de fevereiro.  

Atualmente, o mercado financeiro 

trabalha com a expectativa de que 

em meados deste ano o Conselho 

Monetário Nacional vote por uma 

redução da meta de inflação para 

2019. De que dependerá que isso 

se concretize? 

Essa decisão não está tomada. Até 
junho observaremos a inflação, a 
expectativa, quais os riscos, e então 
definir se é momento de retomar uma 
trajetória de queda das metas de in-
flação. Mas nada está decidido, tudo 
dependerá do que acontecer até lá. O 
que sim, falamos, é que no longo pra-
zo gostaríamos que a meta de infla-
ção convergisse para 3%, que é mais 
ou menos a média dos emergentes 
nos quais a inflação está equilibrada.

(...) Tivemos um período 

político mais conturbado. 

Não que as incertezas 

desapareceram, (...) mas 

apesar de ainda estarem 

altas, têm diminuído ao 

longo do tempo
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mos imaginar o endividamento che-

gando a um nível mais equilibrado? 

Há um processo de desalavancagem 
dos excessos do passado. Tivemos go-
vernos com uma política de expansão 
tanto de crédito público quanto de 
gastos públicos, e acho que os gastos 
privados também cresceram em um 
nível que não é sustentável. Então te-
mos hoje um período em que estamos 
normalizando as expectativas, os gas-
tos, as dívidas, entrando num mundo 
mais normal, olhando o futuro. Isso 
não quer dizer que estamos com um 

problema insolúvel: acho que o nível 
de dívidas privadas é razoável, e na 
medida em que a economia retomar e 
a renda aumentar, o tamanho da dívi-
da ficará mais compatível. É claro que 
numa recessão isso fica mais difícil. 
Existe dívida, a receita das empresas 
é menor, mas à medida que a receita 
aumentar, ficará mais razoável. Tam-
bém ajudará nesse processo se a gente 
tiver uma trajetória de queda da taxa 

É possível pensar em níveis como 

esse no Brasil?

É preciso ter cuidado, pois estou falan-
do do longo prazo, não estou falando 
de 2019, nem de 2020. Não sabemos 
se em 2019 já teremos capacidade de 
começar a ir nessa direção. Se a gente 
ver a expectativa de inflação caindo 
de acordo, podemos pensar em fazer. 
Mas dependerá de olhar a trajetória. 

Em que medida o mercado de tra-

balho influencia uma decisão como 

essa? Afinal, fechamos 2016 com um 

saldo negativo de 1,3 milhão de pos-

tos de trabalho, e há analistas que 

calculam que podemos demorar até 

quatro anos para retomar o estoque 

de emprego aos níveis de 2014. 

Aqui estamos começando a misturar 
questões de curto prazo. Quando fa-
lamos em meta de inflação de longo 
prazo, a gente está olhando trajetórias 
mais estruturais. Um aumento ou que-
da de desemprego são questões con-
junturais. E aí há uma noção impor-
tante, que tem que ficar clara: a de que 
você não consegue comprar uma que-
da do desemprego com mais inflação. 
Isso é uma lição que a gente aprendeu 
a duras penas nos últimos anos, de 
que ter metas mais frouxas vai ajudar 
a crescer mais. Isso é uma ilusão. Na 
verdade, no longo prazo, quando você 
tem inflação mais baixa, isso permite 
mais crescimento. Se olhar a evidência 
empírica, países que crescem mais rá-
pido são países que também têm ma-
cro estável e inflação estável. Então, a 
gente não consegue baixar o desem-
prego tendo metas menos ambiciosas 
e mais frouxas.  

Qual sua avaliação do processo de 

desalavancagem do setor privado? 

Qual velocidade e quando podería-

estrutural de juros ao longo do tempo. 
Então tudo isso favorece a que essa 
questão não seja central. Ela é central 
hoje porque estávamos num período 
de política monetária mais apertada, 
mas principalmente porque estamos 
numa recessão profunda. Se você co-
meça a sair, acho que isso não será im-
pedimento para a retomada.  

Recentemente, o senhor anunciou 

uma agenda para reduzir o spread 

bancário. Existe algum sequencia-

mento dessas medidas?

O desenho foi apresentado em nossa 
agenda BC+, que inclui várias medidas 
na área de inadimplência, algumas me-
didas na área de concorrência, outras 
para reduzir o custo de observância. 
Algumas delas a gente já anunciou, 
como a simplificação do compulsório, 
medidas que chamamos de proporcio-
nalidade, para que pedidos e os custos 
regulatórios sejam proporcionais à 
complexidade da instituição financei-
ra. Pois, se você faz tudo proporcional, 
aumenta a concorrência. Se simplifica 
o compulsório, reduz o custo.

Também temos falado da neces-
sidade de repensar o direcionamen-
to, que representa 50% do crédito, 
e que chamei de meia-entrada. Se 
nosso objetivo é reduzir a entrada, 
que é o spread bancário, a gente 
tem que lidar também com a meia-
entrada. Estamos estudando isso. O 
ponto que quis deixar claro é que 
não é uma agenda voluntarista, de 
amanhã fazer vários anúncios e de-
pois não levar a nada. Ao contrário, 
são menos anúncios e mais medidas, 
com uma agenda que vai sendo cum-
prida ao longo do tempo. 

Que outros itens estão incluídos 

nessa agenda voltada à redução de 

Países que crescem mais 

rápido são países que 

também têm macro estável 

e inflação estável. Não se 

baixa o desemprego com 

metas menos ambiciosas e 

mais frouxas 
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ajuda a reduzir o custo do crédito, 
além de cuidar do bem-estar das pes-
soas, pois o cidadão se sente melhor 
com um sistema financeiro mais efi-
ciente. Isso inclui o compulsório e 
dar apoio a inovações tecnológicas 
que possibilitam que sua vida seja 
melhor, pois permite que você faça 
tudo aqui (aponta para o aparelho 
celular). Por exemplo, aprovamos 
(em abril de 2016) uma norma para 
abertura de contas por meio eletrôni-
co, sem precisar ir ao banco, assinar 
nada. E agora estamos trabalhando 

para ter crédito pelo celular. Também 
há outras inovações que mexem com 
o sistema de cartões. Como a medida 
para que as máquinas sejam abertas 
às bandeiras (que colocou prazo até o 
final de março para habilitar a opera-
ção de uma única máquina em tran-
sações com as principais bandeiras 
de cartão). Além da diferenciação de 
preço, da questão do rotativo. Tudo 
isso já está acontecendo. 

taxa de juros reais, da qual consta o 

crédito direcionado? 

A agenda a que se refere é sobre qual 
será a taxa estrutural de juros da eco-
nomia. Não é de juros de amanhã, 
que o BC vai decidir nas próximas 
reuniões, mas aonde podemos chegar 
no médio e longo prazos. Falamos de 
direcionamento, mas podemos falar 
também das reformas fiscais. Quan-
do se coloca a trajetória da dívida 
pública em níveis sustentáveis, isso 
afeta a taxa de juros estrutural. Se 
mudamos nossa política em termos 
de gastos públicos – com foco no teto 
dos gastos –, se muda a taxa estru-
tural. Ao resolver questões de crédito 
público, o preço para a taxa de juros 
cai. Também há reformas que lidam 
com a produtividade: a economia fica 
mais eficiente, e a taxa estrutural cai. 
Não há mágica. Não há mistério. Se 
resolver o dever de casa, resolver as 
questões estruturais do Brasil, a taxa 
estrutural de juros cai também. Lem-
bra quando você perguntou por que 
a inflação está caindo, e eu disse por 
três combinações (contorno da polí-
tica monetária, conjuntura e política 
monetária)? Se as expectativas estão 
apoiadas, se a comunicação é bem-
feita, há credibilidade, e a taxa estru-
tural de juros também cai.

Ao apresentar os quatro pilares de 

medidas estruturais do BC – cidada-

nia financeira, legislação mais mo-

derna, melhoria da eficiência do sis-

tema financeiro e barateamento do 

crédito –, no final do ano passado, 

o senhor mencionou a melhoria do 

relacionamento entre BC e Tesouro. 

O que implica essa melhoria?

Sobre os quatro pilares, dois deles já 
tocamos aqui: crédito mais barato e 
eficiência do sistema financeiro, que 

O segundo pilar é o que a gen-
te chamou de BC legal, de legislação 
mais moderna, que inclui redefinir o 
relacionamento com o Tesouro. Esta-
mos fazendo uma DR (da gíria “dis-
cutir a relação”), que é basicamente a 
seguinte. Qual a relação entre Tesouro 
e Banco Central? A lei de 2008 esta-
belece que toda vez que há lucro do 
BC, ele pega esse dinheiro e coloca na 
Conta Única do Tesouro, e quando há 
prejuízo, o Tesouro passa títulos para 
fazermos política monetária. Enxuga-
mos o dinheiro que está sobrando com 
as famosas compromissadas, que são 
formas de captar dinheiro que está 
sobrando, com lastro, com base em 
títulos públicos que o Tesouro nos for-
nece. Ao longo do tempo, entretanto, 
a quantidade de títulos do BC aumen-
tou, e a conta única também aumen-
tou. O que estamos querendo mudar? 
Primeiramente, não ter tanto fluxo de 
um lado para o outro, para gerar me-
nos confusão. A ideia é ter uma reser-
va no BC, um buffer, em que você vai 
acumulando reserva com o que lucra, 
e reduzindo-a quando há perdas. 

Essa ideia tem relação com a política 

cambial proposta pelo senhor antes 

de chegar à presidência do BC, da qual 

constava a criação de um fundo para 

conter o excesso de compromissadas 

e de transferências para o Tesouro?

Em vez de fazer um fundo separado, 
que era minha ideia como acadêmico, 
o que se está estabelecendo agora é 
que a gente vai isolar de outra forma. 
Quando eu tiver um resultado positi-
vo, seja ele cambial ou não, ele será 
isolado. É como se tivesse um fundo 
dentro do Banco Central: quando tem 
lucro, põe dinheiro no fundo; perdeu, 
tira dinheiro do fundo. Não precisa 
do Tesouro. É claro que, se o fundo se 

Não há mágica.  

Não há mistério. Se 

resolver o dever de casa, 

resolver as questões 

estruturais do Brasil, a 

taxa estrutural de juros 

cai também
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esgotar, se tiver uma série de perdas, 
o Tesouro vai ter que cobrir. Ou, se 
tiver muito dinheiro nesse fundo, aí 
você transfere. 

Esse projeto também elimina a pre-

sença do Comitê de Política Cam-

bial, formado por BC e Ministério 

da Fazenda, que de acordo ao seu 

trabalho acadêmico tomaria as de-

cisões de política cambial? 

Aquela era uma ideia minha que po-
deria funcionar. Mas, olhando aqui 
dentro, acabamos pensando em coi-
sas parecidas. Ao invés de um fundo 
fora, um fundo dentro; e, ao invés 
do comitê, temos uma lei que é acer-
tada entre Ministério da Fazenda e 
BC. É algo mais rígido do que a dis-
cricionariedade, de reunir um comitê 
para decidir regras. 

Quais as vantagens desse sistema?

Uma é menos fluxo. Acaba isso de 
transferir não sei quantos bilhões do 
BC para o Tesouro. E é bom que acabe, 
porque elimina essa avaliação se está se 
usando esse fluxo bem ou não. Agora 
fica definido: menos fluxo, só quando 
precisar, quando esse fundo de reser-
va desbordar para um lado ou para 
outro. A segunda questão importante 
é que agora buscamos uma simetria: 
ganhou, botou em dinheiro; perdeu, 
botou em dinheiro. Quando o dinheiro 
acabar, aí os dois fazem títulos. 

O senhor confia em uma aprovação 

rápida dessa mudança? 

A dificuldade em termos políticos são 
as grandes reformas constitucionais, e 
acho que ela não concorre com essas 
reformas. Essa é uma lei que pode an-
dar em paralelo. É algo mais técnico. 
Não envolve benefícios e custos como 
uma Previdência, ninguém vai sentir 

diretamente que seu bolso está envol-
vido. A proposta gerou alguns proble-
mas de comunicação, algumas ques-
tões que precisam ser resolvidas. Mas 
vamos limpar e apresentar uma lei. 

Como está o processo de implemen-

tação dos depósitos remunerados? 

Isso estaria dentro dessa lei, que per-
mitiria ao BC ter um depósito volun-
tário, que significa que ele poderia 
captar diretamente dos bancos em 
dinheiro e remunerar esse dinheiro 
captado aqui.

No ano passado, a proposta de uso 

desses depósitos (presente no pa-

cote fiscal do ministro Nelson Bar-

bosa) gerou críticas de abrir mar-

gem para contabilidade criativa, 

maquiar a dívida pública...

Não há nada de extraordinário em 
ter depósito remunerado. Ele é o 
instrumento preferido de todos os 
países desenvolvidos: o Fed, o BC 
Europeu, o Banco do Japão. Todos 

expandiram o balanço nos últimos 
anos com depósito voluntário. Hoje 
há uma discussão em se diminuir o 
voluntário e fazer mais compromis-
sado. Mas ter depósito voluntário, 
remunerado, como eles chamam, é 
um instrumento clássico, tradicio-
nal, não tem nada de errado. Agora, 
quando se está em momentos em que 
a credibilidade se perdeu, tudo que 
você faz é visto com desconfiança. Se 
agora o BC reduz os juros, acho que 
ninguém está achando ruim. Naquele 
momento, muita gente ficou descon-
fiada se tinha contabilidade criativa. 
Então, reconquistar a credibilidade 
é importante. Aí todos  entenderão 
que esse é um instrumento que nin-
guém vai usar para contabilidade 
criativa. Até porque vamos usá-lo 
de forma bem comedida, e tudo será 
muito transparente.

Para gerar essa confiança, não seria 

preciso mudar a contabilidade da 

dívida, incluindo os títulos que fi-

cam na carteira do BC?

Hoje em dia há uma discussão se os 
títulos que estão no BC fazem parte 
da dívida bruta. O FMI diz: títulos 
que foram emitidos pelo Tesouro, 
inclusive os na carteira do BC, con-
tam como dívida bruta. A contabili-
dade do Brasil não ignora isso. Mas, 
em vez de ser os títulos que estão na 
carteira do BC, prevê só os que es-
tão sendo usados como compromis-
sados. A diferença acaba sendo só a 
parte da carteira do BC que não está 
sendo usada, o excesso. A diferença 
é pequena. Essa não é a discussão. 
A discussão é: se eu preciso usar um 
instrumento para enxugar o dinheiro 
que precisa do título público ou posso 
usar um instrumento que não precisa. 
No mundo todo não precisa. Porque 

Vemos a situação 

internacional com uma 

incerteza maior do que 

a comum. Temos uma 

mudança de política 

econômica de um país 

avançado de alta relevância
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ninguém desconfia que você vai usar 
esse instrumento para economizar no 
título. E aqui não vamos fazer isso.

No âmbito internacional, há econo-

mistas que apontam que a perspec-

tiva de sucesso da política econômi-

ca de Donald Trump – levando em 

conta estímulo fiscal via corte de im-

postos para empresas e famílias, ex-

pansão de gastos em infraestrutura, 

desregulamentação – fortaleceria a 

inflação e o dólar, complicando o ce-

nário para a política monetária. Qual 

seu balanço de risco para o Brasil em 

relação ao governo Trump?

Vemos a situação internacional com 
uma incerteza maior do que a co-
mum. Temos uma mudança de polí-
tica econômica de um país avançado 
de alta relevância. Algumas das po-
líticas podem afetar países emergen-
tes em geral, alguns no curto prazo, 
outros no longo prazo. Você mencio-
nou as políticas fiscal, impostos. Isso 
de um lado pode aumentar o cresci-
mento global, puxar o resto do mun-
do. Isso é bom para o Brasil, porque 
o crescimento sobe no curto prazo, 
as commodities sobem. Isso torna 
nossas condições mais favoráveis, os 
termos de troca melhoram, ajuda o 
Brasil. Mas, claro, temos que apro-
veitá-lo de forma sustentável, que 
não vire um stop and go. Acabamos 
de passar por isso. Houve excessos, 
que estamos limpando, então na 
próxima vamos com mais cuidado. 

Mas não temos certeza de que esse 
crescimento maior vai ficar, pois os 
EUA estão perto do pleno emprego, 
e quando você está perto do pleno 
emprego as políticas expansionistas 
podem levar a mais inflação, juros 
maiores para os EUA, o que signifi-
ca dólar mais forte, e condições de 

financiamento para todo mundo – 
inclusive o Brasil – mais caras. Esse 
é o lado de risco. Acho que hoje em 
dia estamos em uma combinação des-
se lado de mais inflação e juros mais 
altos, que está acontecendo de forma 
mais controlada, e de aumento de 
commodities que está seguindo. Mas 
a incerteza é alta. É capaz de em al-
gum momento os juros subirem mais 
e o crescimento ficar meio parado. 

Além disso temos questões que têm 
a ver com a política de comércio in-
ternacional e protecionismo. Isso afe-

ta os parceiros comerciais dos EUA, 
os maiores, de forma direta, no curto 
prazo. Aí tem conversas com Canadá, 
México, China. O Brasil, que é mais 
fechado e vende muita commodity 
para a China, é menos afetado direta-
mente. Mais isso não é um conforto, 
porque um mundo mais protecionista 
e com menos comércio pode não afe-
tar o Brasil no curto prazo, mas vai 
afetar ao longo do tempo.  

Somando os fatores externos e do-

mésticos, quais serão os principais 

focos de atenção do BC?

Falamos que há um alto grau de in-
certeza no cenário externo, do lado 
negativo. Estados Unidos, protecio-
nismo, dúvidas sobre o crescimento 
da China. Do lado interno, a gen-
te tem chamado a atenção para a 
questão das reformas. São ao mes-
mo tempo uma oportunidade e um 
risco, pois se não forem aprovadas 
e implementadas dificultam a desin-
flação. Mas, se forem aprovadas, 
podem potencializar a política mo-
netária. Finalmente, o outro risco é 
a continuidade desse processo de de-
sinflação. Temos uma desinflação de 
alimentos muito acentuada hoje, um 
verdadeiro choque favorável. Esta-
mos mais confortáveis, mas precisa-
mos olhar se a desinflação é perene. 

O senhor confia que, mantendo-se a 

trajetória de desinflação, a redução 

da taxa de juros cumprirá a expec-

tativa de impulsionar o investimen-

to e a atividade?

A flexibilização monetária, de fato 
contribui para o crescimento, reduz o 
custo das empresas, de financiamen-
to, o investimento fica mais barato. 
Mas não é uma solução por si só. 
Precisamos continuar trabalhando a 
questão da infraestrutura, das conces-
sões, precisamos passar as reformas, 
e não só as fiscais – tem trabalhista, 
tributária. Além disso, tem as refor-
mas microeconômicas, que tornam o 
ambiente de negócios melhor, tanto 
fora do sistema financeiro como as de 
eficiência dentro do sistema financei-
ro. Não deixo de falar que a política 
monetária é importante para a recu-
peração do crescimento, mas tem que 
vir acompanhada.  

A flexibilização 

monetária contribui para 

o crescimento, reduz o 

custo das empresas, o 

investimento fica mais 

barato. Mas não é uma 

solução por si só
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Fracasso do Estado no  
monopólio da violência

Fernando de Holanda Barbosa

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

O Estado moderno tem vários mo-

nopólios. Dois deles são a emissão 

de moeda e a violência. A Consti-

tuição estabelece que cabe ao Ban-

co Central (Bacen) o monopólio da 

emissão de moeda. Antes do Plano 

Real, o Bacen emitia moeda para fi-

nanciar o déficit público do gover-

no. O resultado desta política foi a 

inflação crônica na nossa história 

e a hiperinflação da década dos 

80. Lembro-me de um economista 

estrangeiro, professor de uma uni-

versidade de prestígio nos Estados 

Unidos, que me dizia que nós bra-

sileiros não tínhamos competência 

para gerir a política monetária. Ele 

recomendava uma caixa de conver-

são, um tipo de banco central bas-

tante rudimentar, que emite moeda 

apenas como contrapartida da en-

trada de moeda estrangeira.

Os argentinos transformaram seu 

banco central numa caixa de conver-

são no Plano de Conversibilidade, 

em 1991, e deram com os burros 

n’água com a crise de 2001. Moral 

da história: os remendos não funcio-

nam, copie os exemplos dos países 

que deram certo. O regime de me-

tas de inflação, criado na Nova Ze-

lândia e adotado em países como a 

Inglaterra, funciona quando bem 

administrado, como tem acontecido 

no governo Temer. Nós, brasileiros, 

podemos dar conta de administrar a 

política monetária.

O fracasso do Estado no mono-

pólio da violência é um fato que 

toda família brasileira pode atestar 

com base na sua própria experiên-

cia. Os assassinatos, com caracte-

rísticas de barbaridade, nos presí-

dios do Amazonas, Roraima e Rio 

Grande do Norte são sintomas de 

uma doença grave que precisa ser 

tratada com urgência. A chanta-

gem dos policiais do Espírito Santo, 

usando suas famílias para impedir 

o trabalho dos mesmos é inacei-



M a rço  2017  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  19 

CONJUNTURA MACROECONOMIA

tável em qualquer democracia. O 

direito de protestar esbarra no di-

reito fundamental de cada cidadão 

de ter sua segurança protegida pelo 

Estado. Na verdade, este direito 

deixou de existir há muito tempo 

com o fracasso de todo o sistema 

do monopólio estatal da violência. 

A opção de cada um por si e Deus 

por todos, que vivemos hoje, não 

leva a lugar algum, a não ser à ma-

nutenção do status quo.

A solução deste problema exige 

um tratamento de choque, como foi 

o caso da hiperinflação, numa visão 

sistêmica, porque o fracasso deste 

monopólio tem causas múltiplas. 

Em primeiro lugar, não é possível 

que existam leis que permitam um 

juiz dar uma pena para um assassi-

no que esquartejou uma pessoa que 

seja menor do que a pena que outro 

juiz deu a um réu que se apropriou 

de recursos públicos. Nem tam-

pouco que a lei de execução penal 

permita a um assassino que matou 

a mãe ter permissão para sair do 

presídio no Dia das Mães. A lei bra-

sileira tem uma preocupação exage-

rada em reeducar o preso ao invés 

de puni-lo para que sirva de exem-

plo para aqueles que querem come-

ter um crime. As prisões brasileiras 

se tornaram escolas do crime, com 

requintes de crueldade. É preciso 

transformá-las em lugares decentes, 

tratando os presos com dignidade e 

não os enjaulando em celas que não 

são dignas de um ser humano.

No Rio de Janeiro temos a 

polícia civil, a polícia militar e a 

guarda municipal. Todas despre-

paradas para tratar a população 

como cidadãos e para dar exem-

plo no respeito às leis. As batidas 

policiais, coisa corriqueira em paí-

ses do terceiro mundo, mas não 

no primeiro, servem apenas para 

atravancar o trânsito e encher a 

paciência de quem vive em cidades 

grandes. Será que eles não sabem 

usar os mecanismos de informação 

moderna? Se este for o caso basta 

treiná-los, ao invés de ficarem pa-

rados em lugares em que não têm a 

mínima serventia. 

A Justiça brasileira é certamente 

uma das mais bem pagas do mundo, 

mas seu desempenho não faz jus ao 

pagamento. As informações recen-

tes da superpopulação carcerária 

mostraram um número excessivo 

de presos que não tinham sido jul-

gados, havendo necessidade de um 

mutirão para esvaziar as prisões. O 

contribuinte que paga a conta tem 

que exigir a contrapartida de efi-

ciência, com a introdução de me-

canismos punitivos para quem não 

cumpra as metas estabelecidas.

Além de atacar todos os proble-

mas existentes no sistema de mo-

nopólio da violência do Estado é 

preciso, também, atacar as mazelas 

do nosso sistema social. O Brasil é 

um país dual. Criminoso com di-

ploma universitário vai para uma 

cadeia, os demais para outra ca-

deia, não importa se cometeram o 

mesmo crime. Pessoas em cargos 

públicos têm foro privilegiado, 

os demais enfrentam a Justiça co-

mum, não importa se cometeram o 

mesmo tipo de roubo. Uma parte 

dos trabalhadores tem carteira de 

trabalho assinada, outra parte não 

e é denominada informal. Uma 

parte da população paga imposto 

predial, outra vive em favelas e não 

paga imposto predial, pois oficial-

mente sua residência não existe. O 

Brasil precisa mudar e adotar re-

gras universais que se apliquem a 

todos os brasileiros. 

No caso das favelas, é necessária 

uma reforma urbana que transfor-

me as mesmas em bairros com uma 

infraestrutura que inclua escolas, 

creches, postos de saúde, esgoto, 

água, energia, áreas de lazer, de 

comércio etc. O slogan de JK da 

década de 50, de fazer 50 anos em 

cinco, se aplicaria a este tipo de 

programa. Isto tudo é um sonho, 

pois temos de continuar com o pe-

sadelo de todo dia enfrentar a vio-

lência em que vivemos.    

O fracasso do Estado 

no monopólio da 

violência é um fato 

que toda família 

brasileira pode atestar 

com base na sua 

própria experiência
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De olho na Receita

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

O início de 2017 foi de sinais espe-

rançosos para a arrecadação federal. 

Em janeiro, a receita administra-

da pela Federação registrou alta de 

0,8% em relação ao mês anterior, 

que teve retração de 1,2%, indican-

do gradual recuperação. Em boletim 

que antecipou os números oficiais 

da Receita Federal para janeiro, os 

pesquisadores da FGV/IBRE José 

Roberto Afonso e Vilma da Con-

ceição Pinto ressaltaram que o que 

diferencia uma reversão consistente 

de apenas um soluço é a verificação 

de que o resultado da arrecadação, 

tanto na comparação mensal quanto 

na trimestral, esteja repetidamente 

melhor do que o anual. No caso do 

Brasil, esse movimento acontece des-

de novembro, gerando otimismo so-

bre a entrada do país em um círculo 

virtuoso. Em janeiro, a média móvel 

trimestral registrou queda de 0,7%, 

e a anualizada, de -5,7%, quando 

se excetua do cálculo a injeção de  

R$ 46,8 bilhões do programa de re-

patriação de recursos.

Apesar da boa notícia, os pesqui-

sadores do IBRE defendem realismo 

quanto ao tamanho, ao ritmo e à 

composição dessa reação. Primei-

ramente porque ela se dá partindo 

de uma base fortemente deteriora-

da pela recessão econômica. Para 

se ter uma ideia, a arrecadação to-

tal de janeiro deste ano foi 4,4%, 

inferior à observada em janeiro de 

2012. Além disso, a parte mais afe-

tada se encontra no setor produti-

vo, fruto do aumento do desempre-

go, da redução da massa salarial e, 

consequentemente, do consumo. As 

maiores quedas, acima das verifica-

das para o PIB, se deram no grupo 

de tributos relacionados com ven-

das – IPI, PIS e Cofins (-13,8% na 

mesma comparação) –, seguido da 

receita previdenciária (-4,3%). Nes-

se caso, um movimento tampouco 

trivial, já que somente o regime ge-

ral da previdência (RGPS) corres-

ponde a quase 30% da arrecadação 

total federal.

Em contrapartida, os tributos 

que incidiram sobre os ganhos de 

capital e as atividades financeiras 

surpreenderam em arrecadação. Em 

2016, do total de receitas adminis-

tradas pela RF, os tributos corpora-

tivos que recaíram sobre a receita e 

Com alta dependência do setor financeiro em 
2016, a arrecadação tributária federal deverá se 
recuperar em 2017 ainda de forma concentrada

o lucro das instituições financeiras 

cresceram 22% em relação a 2015, 

enquanto os das demais empresas 

sofreram retração de 2,8%. Somen-

te a Contribuição Social sobre Lu-

cro Líquido (CSLL) das instituições 

financeiras registrou alta de 44,8%, 

contra retração de 7,8% das demais 

empresas. Na comparação de 2015 

sobre 2014, os resultados são, res-

pectivamente, -7,2% e -15%. Já na 

arrecadação de Imposto de Renda 

(IRPJ), as instituições financeiras 

contribuíram com um aumento de 

23,8% em relação a 2015, con-

tra 11,2% das não financeiras. Se 

compararmos 2015 com 2014, em 

ambos houve retração de, respecti-

vamente, 15,1% e 13,6%.

Em comunicado oficial, a Re-

ceita Federal atribui esse salto da 

arrecadação das financeiras à utili-

zação do balanço de suspensão por 

algumas empresas do setor durante 

o ano de 2015, em detrimento da 

declaração com base no lucro real, 

resultando em um aumento signifi-

cativo das estimativas mensais em 

2016. “O argumento da Receita é 

o de que não foi a arrecadação de 
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Fonte: FGV/IBRE.

Evolução das Receitas Administradas pela RFB (sem Repatriação)
Taxa de crescimento em termos reais

Tributos Pagos pelas Entidades Financeiras versus Selic
Taxa de crescimento real e Selic real

juro real e dos tributos pagos pelas 

instituições financeiras veremos que 

são convergentes”, afirma, o que 

inclui uma ligeira queda na ponta 

desde novembro do ano passado, 

quando se iniciaram os cortes na 

taxa básica de juros. 

A adoção de um novo ritmo de 

corte da Selic, conforme anunciado 

pelo Banco Central e verificado nas 

2016 que foi alta, mas a de 2015 é 

que teria sido baixa devido a essa 

prática”, resume Vilma. A pesqui-

sadora ressalta, entretanto, que o 

aumento dos juros reais da econo-

mia, em 2016, por causa da diferen-

ça no ritmo de evolução da Selic e 

do IPCA, pode ter colaborado sig-

nificativamente para esse resultado. 

“Se compararmos as trajetórias do 

duas reuniões do Copom deste ano, 

que juntas somam uma tesourada 

de 1,5 ponto percentual, deverá 

atenuar muito o ganho de receita 

que se espera para este ano, aponta 

Afonso. O que reforça a cautela dos 

pesquisadores quanto à reversão da 

curva de arrecadação federal – que 

poderia retomar o terreno positivo, 

dizem, em meados deste ano. 

Média móvel trimestral Média móvel em 12 meses Mês contra o mesmo mês do ano anterior
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Uma transformação radical se 

processa no trabalho no Brasil. A 

situação dos jogadores de futebol 

ilustra bem. Muito do que ganham 

deixou de vir do salário tradicio-

nal e cada vez mais recebem lucros 

de suas firmas, que exploram sua 

própria imagem. Mais do que ao 

empregado, é ao empregador que 

interessa contratar uma pessoa ju-

rídica que presta serviços, no lugar 

de assinar a carteira de um tra-

balhador, atenuando e driblando 

pesados custos, encargos e obriga-

ções, tributários e trabalhistas. No 

fundo, é uma forma que a socieda-

de encontra para reduzir custos e 

ampliar a produtividade, à revelia 

do governo e de sua falta de per-

cepção e planejamento. 

No lugar de repensar as políti-

cas públicas, autoridades tentam 

restaurar a velha ordem trabalhis-

ta recorrendo ao poder de polícia. 

Quase 300 atletas brasileiros são 

acusados de sonegar tributos por 

auferir através de empresas recursos 

que, supostamente, deveriam ser de-

clarados como rendimentos de pes-

soa física. As multas já ultrapassam 

R$ 420 milhões – só a de Neymar 

chega a R$ 200 milhões. 

A atividade do atleta profissio-

nal no país, segundo a Lei Pelé (art. 

28), implica contrato especial desse 

trabalho firmado com entidade de 

prática desportiva, onde constará 

cláusula indenizatória, devida ex-

clusivamente à entidade de prática 

desportiva à qual está vinculado o 

atleta na hipótese de sua transfe-

rência para outra entidade, duran-

te a vigência do contrato especial 

de trabalho desportivo, com valor 

livremente pactuado pelas partes, 

até o limite máximo de 2 mil vezes 

o valor médio do salário, em trans-

ferências nacionais. 

O mesmo contrato especial tam-

bém deve conter cláusula compen-

satória desportiva, devida ao atleta 

nos casos de dispensa imotivada, 

de rescisão decorrente do inadim-

plemento salarial e de rescisão 

indireta nas demais hipóteses da 

legislação trabalhista, com valor li-

Atletas-empresas no país  
do amadorismo

José Roberto Afonso 
Economista, pesquisador da FGV/IBRE e  

professor do Mestrado do IDP

Pedro Trengrouse 
Advogado, FIFA Master e 

professor da FGV

“O futebol é a metáfora do Brasil”
Nelson Rodrigues
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vremente pactuado entre as partes 

e limites definidos proporcional-

mente ao salário.

A Lei Pelé também dispõe (art. 

87-A) sobre o direito ao uso da 

imagem do atleta: ele pode ceder 

ou explorar, mediante ajuste con-

tratual de natureza civil e com fi-

xação de direitos, deveres e condi-

ções inconfundíveis com o contrato 

especial de trabalho desportivo. 

No caso de cessão para a entidade 

desportiva que contrata o mesmo 

atleta, o valor do uso da imagem 

não poderá ultrapassar 40% da 

remuneração total paga, somados 

salários e direitos de imagem.  

Amparados por tal legislação, 

há tempo que jogadores de futebol 

estruturam rendimentos através 

de contratos variados, sendo um 

deles necessariamente trabalhista, 

que serve de referência para regis-

tro em competições. Como a multa 

rescisória numa eventual transfe-

rência é diretamente proporcional 

ao salário, o clube geralmente fixa 

cifras relativamente elevadas nesta 

relação trabalhista. 

Não é fácil demarcar a frontei-

ra entre o planejamento tributário 

indevido e a busca por produtivi-

dade. Neste exemplo, a própria lei 

reguladora do futebol no país au-

toriza o jogador a auferir até 40% 

de sua renda pela venda de sua 

imagem. Por outro lado, o conse-

lho de recursos dos contribuintes 

(CARF) já decidiu ser lícita a cons-

tituição de pessoas jurídicas tendo 

por objeto a atribuição de direitos 

patrimoniais relacionados com a 

atividade profissional de atletas, 

técnicos e afins, bem como a ces-

são de direito ao uso de imagem, 

nome, marca ou som da voz. Ou-

tra lei (no 11.196/2005, art. 129) 

também prevê que se sujeita tão 

somente à legislação aplicável às 

pessoas jurídicas, para fins fiscais 

e previdenciários, a prestação de 

serviços intelectuais, inclusive de 

natureza científica, artística ou 

cultural, em caráter personalíssi-

mo ou não, com ou sem a desig-

nação de quaisquer obrigações a 

sócios ou empregados da socieda-

de prestadora de serviços, quando 

por esta realizada.

Uma leitura da consolidação de-

clarações de IRPF de 2015 divulga-

da pela RFB comprova a extensão 

das novas práticas, sociais, econô-

micas e fiscais.

De R$ 2,4 trilhões de rendimentos 

auferidos por todos os contribuin-

tes, quase um terço não foi tributa-

do na declaração porque foi taxado 

exclusivamente na fonte (como ga-

nho financeiro) ou isentos (como re-

tiradas de lucros das empresas). Im-

No lugar de repensar 

as políticas públicas, 

autoridades tentam 

restaurar a velha  

ordem trabalhista 

recorrendo ao poder  

de polícia

Informações selecionadas na consolidação das declarações de IRPF - 2015

Categoria
Número de 
declarantes

Rendimentos
todas fontes

 Renda 
total 

 Renda 
tributária 

 Bens e 
direitos 

 Imposto Outras 
rendas
% total

Alíquota média 
efetiva

Alíquota média 
estimada

 R$ mil por declarante 
% renda 

tributável 
% renda total

Atleta, 
desportista, 

afins
6.030 R$ 1.323 milhões 219,4 140,6 877,8 29,1 36% 20,7% 14,7%

Total geral 27,6 milhões R$ 2.400 bilhões 87,0 52,1 234,3 4,7 40% 9,0% 7,0%

Fonte primária: RFB.
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Mesmo assim, atletas parecem 

que estão sendo mais alvo de autu-

ações fiscais do que demais profis-

sionais. A atuação policial não pa-

rece suficiente para frear a onda de 

transfiguração crescente de traba-

lho em capital, que parece assumir 

uma faceta mais intensa e plural no 

Brasil do que no resto do mundo. 

A recessão que provocou recorde 

de desemprego começou por atin-

gir mais duramente os assalariados 

de mais alta renda e muitos deles 

se tornaram autônomos ou firmas. 

Não há garantia de que na retoma-

da da economia todos ou mesmo 

boa parte voltem a ser contratados 

com carteira assinada. A motiva-

ção principal persiste: o Brasil tem 

uma das maiores cargas tributárias 

sobre a folha salarial no mundo, 

sobretudo para contratar trabalha-

dores de maior renda. 

O que começou como mera ter-

ceirização de atividades de apoio, 

pressionante marca de 4,8 milhões 

se declararam empresários (18% do 

total), logo, há somente 1,8 traba-

lhador para cada 1 patrão no país, 

entre os que declaram IRPF. Soma-

dos autônomos e microempreende-

dores, o contingente sobe para 7,9 

milhões de declarantes e já supera 

o de empregados no setor privado 

(deixando funcionários de estatais e 

servidores de lado). 

A ocupação de atletas e despor-

tistas aparece como a mais tribu-

tada entre mais de uma centena 

de ocupações. Assim se declara-

ram mais de 6 mil pessoas físicas, 

com uma renda total de R$ 219 

mil/ano, 2,5 vezes superior à mé-

dia geral dos declarantes. Porém, 

em tal categoria cada declarante 

pagou em média R$ 29,1 mil/ano, 

6,2 vezes mais que a média geral. 

Assim, sua alíquota média efetiva 

foi de 20,7% contra 9% da média 

nacional, se contados apenas rendi-

mentos tributáveis, ou, na ordem, 

alíquota estimada de 14,7% contra 

7%, se contadas todas as fontes 

de rendas. A riqueza dos atletas 

também é bem superior: na média 

declararam R$ 878 mil em bens e 

direitos, 3,8 vezes mais que a mé-

dia geral dos declarantes. Ou seja, 

mesmo auferindo renda através de 

firmas, inclusive que vendem sua 

imagem, a proporção de atletas de 

maior renda e posse deve superar 

a da maioria das outras profissões 

no país e com isso acabam também 

pagando relativamente mais im-

posto de renda.

como segurança e limpeza, aí como 

no resto do mundo, se transformou 

em novo processo, aí sem qualquer 

vínculo empregatício, que hoje al-

cança contingentes crescentes de 

executivos, engenheiros, profes-

sores, jornalistas e artistas, entre 

outros. Já chega até mesmo a pro-

fissionais no início da carreira ou 

a trabalhadores de menor renda 

que se tornam microempreende-

dores individuais (MEI). Mesmo 

com o trabalhador que virou fir-

ma pagando Cofins, PIS, ISS, mais 

IRPJ e CSLL, o maior de todos os 

prejuízos restou para a previdência 

social. Empregadores deixam de 

contribuir 20% sobre o valor in-

tegral da folha e o empregado, ge-

ralmente, passa a recolher o valor 

mínimo sobre pró-labore simbólico 

recebido da empresa dele. Se a re-

forma da Previdência já reclamava 

urgência porque benefícios passa-

ram a ser acessados de forma cada 

vez mais prematura e fácil, o que 

dizer se forem recalculadas suas 

projeções de arrecadação, com par-

ticipação cada vez menor de assa-

lariados de alta renda e, sobretudo, 

sem o subsídio cruzado pago por 

seus empregadores. 

Enquanto o atleta vira cada vez 

mais profissional e empresa, não só 

clubes que os contratam continuam 

administrados de forma amadora 

como o governo parece que ainda 

não compreendeu adequada ou de-

vidamente a dimensão da radical 

mudança que se passa na economia 

e na sociedade brasileira. 

O Brasil tem uma 

das maiores cargas 

tributárias sobre 

a folha salarial no 

mundo, sobretudo para 

contratar trabalhadores 

de maior renda
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O desafio do petróleo

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Desde o aumento de distribuição de royalties previsto na Lei 
do Petróleo, de 1997, vários estudos acadêmicos buscam 
avaliar o impacto dessa injeção de recursos no desenvolvi-
mento econômico e político dos entes beneficiados, tendo 
como foco o Rio de Janeiro. Tomando como base a fatia 
distribuída aos municípios brasileiros, as cidades fluminen-
ses detêm cerca de 70% do total. Dos 92 municípios do Rio 
de Janeiro, somente seis estão fora da partilha dos royalties. 
A divisão dessa receita varia bastante. Apenas as 15 cida-
des listadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) como 
efetivamente produtoras – numa classificação que é variável 
– detêm, sozinhas, 78% do montante, valor que em alguns 
casos pode representar até dez vezes o arrecadado no Fundo 
de Participação Municipal (FPM).

O mais recente trabalho sobre o tema em desenvolvi-
mento na FGV/Ebape busca identificar como essa renda 
proveniente da exploração de petróleo é percebida pela 
população. Para isso, Carlos Pereira e Amanda Medeiros, 
respectivamente professor e doutoranda da FGV/Ebape, 
coordenaram uma pesquisa de campo com 900 eleitores 
moradores de 15 municípios fluminenses, entre produto-
res, não produtores e intermediários – que na divisão da 
ANP são os que se enquadram em zonas secundárias e li-
mítrofes e ganham uma fatia menor de royalties. “Tenta-
mos abarcar um conjunto de variáveis que tentasse captar 
tanto o conhecimento sobre o tema quanto a percepção de 
melhora na prestação de serviços públicos”, diz Amanda.

Os resultados apontam que os eleitores mais informados 
sobre o recebimento de receita de royalties se concentra-
vam em municípios não produtores. Nestes, quase a tota-
lidade (99%) respondeu acertadamente que sua cidade não 
recebe essa receita. Na sequência, vieram os moradores de 

Novo estudo sobre royalties direcionados a municípios 
fluminenses sugere baixo conhecimento da sociedade 
sobre o uso dessa receita
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– já aponta algumas direções. Em 
termos globais, reforça a literatura 
sobre a maldição dos recursos natu-
rais no que diz respeito ao desinte-
resse dos eleitores sobre a composi-
ção do orçamento público quando 
a participação destes, através de 
tributos, perde força na composi-
ção do financiamento do governo. 
Também reflete uma característica 
específica da produção brasileira, 
concentrada em alto-mar, o que re-
duz sua exposição como provedor 
de renda, bem como indutor direto 
de atividade econômica – algo ob-
servado em poucas cidades, como 
Macaé, que concentra serviços de 
apoio à exploração offshore. “De 
qualquer forma, esses resultados 
lançam um alerta aos gestores pú-
blicos, pois expressam um proble-
ma sério de transparência e comu-
nicação”, afirma, incluindo que tal 
desconhecimento compromete a 
capacidade de controle dos gastos. 

 municípios produtores (com 82,33% 
de respostas corretas) e, por último, 
de eleitores das regiões intermediá-
rias, que demonstraram pouco co-
nhecimento sobre o tema (apenas 
24,52% de respostas  corretas).

Os eleitores que afirmaram saber 
onde esses recursos extraordinários 
estão sendo aplicados representaram 
63% da amostra. Quando expostos 
a afirmações diretas, entretanto, a 
maioria demonstrou desconhecimen-
to sobre as áreas de investimento. 
Os segmentos mais indicados foram 
saúde e infraestrutura, com 30% de 
referências. Em contrapartida, ao 
serem questionados sobre sua con-
fiança na boa governança das ren-
das dos royalties, 74% afirmaram 
nunca confiar na prefeitura e apenas 
39,1% se declaram satisfeitos com 
os  serviços públicos. 

Para Amanda, a primeira fase 
da pesquisa – que deverá continuar 
com uma ampliação da amostra 

Ciclos repetidos?
Amanda explica que a motivação do 
estudo foi dar continuidade às pes-
quisas da economista Joana Mon-
teiro, que em sua tese de doutorado 
pela PUC-Rio, em 2010, investigou a 
influência das rendas petrolíferas no 
desempenho dos prefeitos nas urnas. 
Sua conclusão foi que, muito embo-
ra as receitas extraordinárias repre-
sentem significativa vantagem aos 
gestores à frente do governo no mo-
mento da bonança, o apoio dos elei-
tores não supera o segundo mandato 
caso os prefeitos não respondam com 
bom desempenho. “Buscamos conti-
nuar essa linha de pesquisa, tratan-
do de identificar quanto os leitores 
estariam conscientes dessas rendas 
extras, o que poderia torná-los mais 
exigentes. Essa é uma corrente relati-
vamente nova voltada ao estudo mi-
cro do indivíduo”, diz Amanda.

Mauro Osório, coordenador do 
Observatório de Estudos do Rio, 

Fontes: Amanda Medeiros e Carlos Pereira; resultado de pesquisa com 900 eleitores de 15 municípios fluminenses.

Onde o dinheiro do petróleo está sendo aplicado no seu município?
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observa que, para parte dos mu-
nicípios fluminenses do norte do 
estado, onde estão Campos dos 
Goytacazes e Macaé, a oportuni-
dade da bonança dos royalties está 
enfraquecida não só por preços do 
petróleo mais baixos como por ser 
uma produção madura. Para ele, 
um bom foco de observação pode-
rão ser municípios como Maricá e 
Niterói, que registraram aumento 
da renda de royalties mais recente-
mente, “com a atividade de plata-
forma que já é do pré-sal, mas que 
ainda opera na regra antiga”, diz. 
Ambas as cidades seguem a ten-
dência registrada nas pesquisas de 
Joana, ao reeleger (no caso de Ni-
terói) ou eleger o candidato apoia-
do pelo prefeito, como aconteceu 
em Maricá. “Niterói é uma econo-
mia maior, com menos impacto do 
royalty de petróleo. Na gestão an-
terior (do PMDB) houve entregas 
envolvendo tanto infraestrutura 
de transporte quanto de escolas e 
hospitais. E a reeleição foi possí-

vel mesmo depois de uma medida 
antipopular, que foi o recálculo 
das alíquotas do IPTU no final de 
2015”, conta Osório. Em Maricá, 
por sua vez, cidade em que 75% 
dos moradores ganham entre 1 e 3 
salários mínimos e a Prefeitura se 
manteve sob a batuta do PT, vários 
programas foram criados em 2013. 

Entre eles, uma moeda social com 
cartão de débito, chamada Mum-
buca, que atualmente transfere  
R$ 85 a cerca de 14 mil benefici-
ários que a utilizam no comércio 
local credenciado. A criação de 
uma frota de ônibus gratuitos, cuja 
circulação foi suspensa por brigas 
na Justiça com representantes das 
linhas privadas, e um hospital mu-
nicipal, ainda a ser inaugurado, 
também fazem parte da lista. 

Osório lembra que ainda é cedo 
para ter uma avaliação da susten-
tabilidade e eficácia desses progra-
mas, e se o exemplo de Maricá fugi-
rá da curva de avaliação até agora 
feita dos municípios produtores. 
No livro Rio de Janeiro, um estado 
em transição, publicado pela FGV/
IBRE em 2012, a economista Joana 
Monteiro apontou a falta de trans-
parência sobre o investimento des-
ses recursos nos municípios, bem 
como sinais de que essa receita ex-
traordinária contribuísse para uma 
efetiva mudança de patamar de 
desenvolvimento. Em seu capítulo, 
Joana mostrou, por exemplo, evi-
dências de inchamento da máqui-
na pública em parte do período de 
bonança da receita petrolífera: de 
1999 a 2010, o número de funcio-
nários públicos per capita em mu-
nicípios produtores saltou de 35 
por mil habitantes para 70. Nesse 
mesmo período, os municípios não 
produtores mantiveram-se na mé-
dia de 30 por mil, e a mediana dos 
municípios produtores brasileiros 
foi de 50 por mil.

Osório soma mais dados à lista, 
tomando como exemplo os resulta-
dos do Índice de Desenvolvimento 
para a Educação Básica (IDEB) 
para as quartas e quintas séries 

De 1999 a 2010,  

o número de funcionários 

públicos per capita em 

municípios produtores 

saltou de 35 por mil 

habitantes para 70  

a cada mil 

Fontes: Amanda Medeiros e Carlos Pereira; resultado de pesquisa com 900 eleitores de 15 municípios fluminenses.

Por que seu município recebe royalties?

23,9%

56,6%

16,3%

2,4%

0,8%

não sabe

exploração de petróleo próximo

compensação

costa marítima

passagem de dutos de petróleo
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do ensino municipal de 2015. “O 
município mais bem posicionado 
do Rio é Comendador Levy Gaspa-
rian, que não recebe royalties, na 
posição 340 das mais de 2 mil cida-
des das regiões Sul e Sudeste”, diz. 
A média brasileira nessa categoria 
é 5,3, superada apenas por Ma-
caé (5,6) e acima de Niterói (5,1), 
Campos dos Goytacazes (5) e Ma-
ricá (4,9), para ficar nos exemplos 
já mencionados. 

Para Osório, a má alocação des-
sa renda extraordinária do petró-

leo reflete um marco institucional 
frágil, herança da soma de duas 
culturas históricas no Rio – a es-
cravagista e a clientelista – e uma 
hegemonia política do governo es-
tadual. Para ele, além do reforço 
ao accountability, é fundamental 
que se incentive um pensamento de 
desenvolvimento regional que gere 
um dinamismo econômico de mais 
longo prazo que os royalties. “Te-
mos uma estrutura produtiva pou-
co densa, principalmente fora da 
cidade do Rio de Janeiro”, afirma, 

citando o exemplo da própria in-
dústria do petróleo. No livro Uma 
agenda para o Rio de Janeiro, co-
organizado por Osório e editado 
pela FGV em 2015, os pesquisado-
res Adilson de Oliveira e Hildete 
Pereira de Melo apontam que, se-
gundo o catálogo da Organização 
Nacional da Indústria do Petróleo 
(Onip), apenas 21,5% das empre-
sas produtoras de equipamentos 
ou prestadoras de serviços para a 
indústria naval atuavam no Rio de 
Janeiro. “O petróleo continua sen-
do uma grande oportunidade”, de-
fende Osório, desde que se honre a 
necessidade de estruturar um pen-
samento fluminense regional e a re-
visão das regras de conteúdo local 
o permita. “Há quem defenda que 
o modelo foi ambicioso demais. 
Acho que é preciso simplificar, mas 
não conheço experiência de país 
que tenha se desenvolvido só ex-
portando commodity”, conclui.  

Fonte: ANP. Competência: outubro de cada ano. / Valor do petróleo para o mês de dezembro de cada ano.

O velho e o novo
Evolução da receita de royalties do petróleo em municípios do Rio de Janeiro 

selecionados, em R$ milhões

2010 77,38

2013 105,87

2016 40,68

Valor médio do barril  
de petróleo
em US$/barril

Fonte: Opec.
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Com o envio da proposta de reforma 
da Previdência pelo governo federal, 
algumas avaliações têm gerado de-
sinformação e desviado o foco do 
que nos parece realmente importan-
te nesse debate. O eixo estruturan-
te da proposta é a adoção de uma 
idade mínima em 65 anos com uni-
ficação das diferenças entre homens 
e mulheres, aposentadorias rurais e 
urbanas e a extinção da aposentado-
ria por tempo de contribuição.

Além disso, a proposta altera 
a regra de cálculo dos benefícios, 
muda as aposentadorias especiais 
eliminando gradualmente aquela 
voltada para os professores, torna 
obrigatório o mesmo teto do INSS 
para os novos servidores públicos e 
cria uma diferenciação entre o regi-
me previdenciário e o assistencial. A 
proposta cria maior harmonização 
das regras previdenciárias e introduz 
um mecanismo de ajustamento auto-
mático à demografia.

Algumas críticas a essa proposta, 
a nosso ver, têm gerado algumas con-
fusões no debate e pouco ajudam a 
melhorar a proposta em discussão no 
Congresso Nacional. Nesse sentido, 
nosso objetivo é avaliar essas críticas 
para ao final elencarmos o que nos 
parece realmente essencial no debate.

sas duas questões são evidentemente 
problemas sérios da nossa sociedade, 
mas nenhum desses grupos pertence 
ao grupo alvo da previdência social. 

O conceito relevante aqui é o de 
expectativa de vida a partir de deter-
minada idade, por exemplo, 65 anos. 
Quando se observam as estatísticas es-
taduais nesse conceito, percebe-se que 
a sobrevida em relação aos 65 anos é 
muito maior e que as diferenças regio-
nais são bem menores. A expectativa 
de sobrevida após os 65 anos varia em 
torno de 16 a 20 anos entre as diferen-
tes unidades da Federação do país. De-
bater a reforma usando a expectativa 
de vida ao nascer é, portanto, um erro 
metodológico importante. Por fim, é 
importante considerar que a tendên-
cia é de crescimento da expectativa de 
vida, inclusive nas idades mais avan-
çadas, e que a transição para 65 anos 
ocorrerá em 20 anos.

Uma segunda crítica diz que a po-
pulação mais pobre deve sofrer mais 
com a reforma. A verdade é que a 
população mais pobre já se aposen-
ta com 65 anos e as pessoas que se 
aposentam por tempo de contribui-
ção na faixa dos 50 anos são aquelas 
que: (1) possuem maior estabilida-
de no mercado de trabalho formal, 
(2) são menos afetadas pelo desem-

A primeira crítica é que a idade 
mínima de 65 anos é um requisito 
superior à expectativa de vida dos 
estados brasileiros mais pobres e, 
portanto, as pessoas precisariam 
trabalhar até morrer. Existem dois 
fatores que tendem a tornar a expec-
tativa de vida baixa. O primeiro é 
a mortalidade infantil que, quando 
é elevada, reduz substancialmente a 
expectativa de vida. O segundo fator 
é a quantidade de mortes de jovens 
por conta da violência urbana. Es-

Entre os mitos da reforma da 
Previdência e o que é essencial

Manoel Pires

Pesquisador associado da FGV/IBRE

Rogério Nagamine Costanzi

Coordenador de Estudos de Previdência do Ipea
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prego, e (3) estão entre os maiores 
rendimentos da população. Segundo 
dados da Pnad de 2015, 80,7% dos 
aposentados precoces1 ocupados es-
tão entre os 30% mais ricos.

A aposentadoria por tempo de 
contribuição também desvirtua a 
proteção previdenciária no Brasil, 
pois permite o pagamento de benefí-
cios para pessoas com plena capaci-
dade laboral e alto nível de renda de 
trabalho para os padrões brasileiros.

A terceira crítica recai sobre o 
tratamento igualitário proposto en-
tre homens e mulheres. A explicação 
para a diferenciação existente é a du-
pla jornada de trabalho decorrente 
da divisão social do trabalho em que 
as mulheres, normalmente, possuem 
mais afazeres domésticos. O fato é 
que a diferenciação tem se reduzido 
no tempo, as estruturas familiares têm 
mudado bastante e a maior parte dos 
empregos com maior risco é ocupada 
por homens. Além disso, as mulheres 
possuem uma expectativa de sobrevi-
da maior o que torna a duração mé-
dia do benefício mais elevada.

É importante perceber que o papel 
da Previdência é o de garantir renda 
de quem perdeu capacidade laboral. 
A idade de aposentadoria não deveria 
guardar nenhuma relação direta com 
a duração da jornada de trabalho. 
Seguindo esse raciocínio, seria o caso 
então de um segurado que tem uma 
jornada de meio período se aposentar 
mais tarde. Além disso, do ponto de 
vista do financiamento também não 
parece adequado considerar o traba-
lho não contributivo das mulheres que 
estão incluídas no mercado formal de 
trabalho. Esse tipo de discussão no li-
mite parece inviável na prática.

Outra crítica importante é a pos-
sibilidade de existência de desem-

prego elevado entre as pessoas mais 
experientes. Nesse caso, o receio é 
que a reforma aumente a oferta de 
trabalho desse grupo etário e como 
eles têm mais dificuldades de se re-
colocar no mercado de trabalho o 
desemprego possa aumentar.

Os dados não mostram que o 
desemprego na faixa etária dos 50 
anos seja mais elevado. A taxa de 
desemprego entre os jovens é mais 
de 6 vezes em relação à observada 
na faixa etária de 55 a 64 anos, que 
corresponde a cerca de 1/3 da média 
geral.2 O perfil dos trabalhadores 
que estão se aposentando na faixa 
dos 50 anos é de qualificação acima 
da média. De qualquer forma, esse é 
um problema que se ocorrer deve ser 
tratado por meio de políticas auxi-
liares de capacitação e inserção.

A mudança da regra de cálculo para 
51% + 1 p.p. por ano de contribuição 
tem gerado reações por conta do tem-
po requerido de 49 anos para alcançar 
a integralidade. Esse também é um 
equívoco porque as taxas de reposição 
em sistemas previdenciários são bem 

mais baixas que no Brasil. A taxa de 
reposição agregada média na União 
Europeia, em 2015, foi de 57%.

Por fim, existe a crítica de que a 
reforma se baseia apenas em redu-
ção de despesas e que é importante 
elevar as receitas para assegurar o 
financiamento do sistema. É impor-
tante perceber que o Brasil enfrenta 
um fenômeno demográfico que ele-
vará bastante as despesas da Pre-
vidência em percentual do PIB no 
sistema atual e o custo de financia-
mento desse sistema será muito ele-
vado para toda a sociedade. Como 
esse fenômeno exerce muita pressão 
sobre as despesas, faz sentido que a 
reforma atue nessa frente. De todo o 
modo, isso não impede que discus-
sões sobre o aperfeiçoamento do fi-
nanciamento sejam realizadas.

Sobre a questão das receitas, uma 
crítica recorrente é que o sistema de 
seguridade não tem déficit e, portan-
to, a discussão sobre a reforma é ina-
dequada. As estatísticas mostram, no 
entanto, o contrário, pois o resultado 
foi deficitário em R$ 166,5 bilhões 
em 2015. Nas contas do superávit da 
seguridade há vários erros metodoló-
gicos como, por exemplo, excluir do 
cálculo o regime de previdência dos 
servidores do governo federal. 

Independente disso, se as despesas 
previdenciárias crescerem em dema-
sia, as demais despesas da seguridade 
irão se comprimir a ponto de com-
prometer os demais serviços públicos 
que devem ser prestados e também 
diminuir o espaço fiscal para investi-
mento, com consequências negativas 
sobre o crescimento econômico.

O debate deveria ser menos pau-
tado em resistência a qualquer mu-
dança, e tentar entender qual o ta-
manho do ajuste que é necessário e 

O papel da Previdência 

é o de garantir renda de 

quem perdeu capacidade 

laboral. A idade não 

deveria guardar relação 

direta com a duração da 

jornada de trabalho
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recem muito mais relacionadas ao 
debate sobre o nível de seguridade 
desejado pela sociedade.

É importante destacar que a refor-
ma possui impactos macroeconômicos 
relevantes que passam pelo equilíbrio 

quais são as melhores alternativas, 
do ponto de vista da proteção social. 
Essas críticas acabam por desviar o 
foco do que acreditamos ser o debate 
principal que é oferecer uma combi-
nação adequada entre a sustentabili-
dade do sistema e a proteção social.

A primeira questão diz respeito à 
exigência de 25 anos de contribui-
ção, que pode gerar um “vazamento” 
para a assistência social, que teve suas 
regras endurecidas e, portanto, é im-
portante avaliar até que ponto haverá 
alguma perda de cobertura social.

A segunda questão é a proibição 
de acúmulo de aposentadoria e pen-
são por morte. O argumento é que 
a perda de um dependente reduz o 
custo de manutenção da família, 
mas, por outro lado, existem custos 
fixos que são mantidos. Em certo 
sentido essa adequação é realizada 
pela própria redução do valor da 
pensão. Essas duas questões nos pa-

fiscal e pela queda das taxas de juros, 
estabilizando a economia no curto 
prazo. No longo prazo, o prolonga-
mento dos efeitos benéficos do bônus 
demográfico, ao manter maior parcela 
da população no mercado de traba-
lho, do aumento da produtividade e 
do acúmulo de poupança, resultarão 
em mais investimento e crescimento.

Nesse sentido, entendemos que 
os eixos estruturantes da reforma da 
Previdência colocam o sistema brasi-
leiro em um ponto mais equilibrado 
da curva que estabelece o trade-off 
entre crescimento e distribuição. 

1Foram considerados aposentados precoces 
homens com 50 a 59 anos e mulheres na faixa 
de 46 a 54 anos. A variável utilizada para deter-
minar a distribuição de renda foi a renda fami-
liar mensal per capita.

2Considerando os dados da Pnad/IBGE de 2015. 
A taxa de desemprego de 16 a 24 anos, 55 a 64 
anos e 16 anos ou mais de idade era, respecti-
vamente, 22,8%, 3,6% e 9,4%.

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

Outros estados: 
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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Um número relativamente eleva-
do de bebês do sexo feminino nasci-
dos nos Estados Unidos entre 1940 
e 1970 ganhou o nome de Frances. 
Foram batizados em homenagem à 
senhora Frances Perkins, a secretária 
do Trabalho de F. D. Roosevelt, que 
estabeleceu o regime de repartição, 
como o que temos aqui, na previdên-
cia social americana. Os primórdios 
da ideia, na verdade, datam da ad-
ministração de Bismarck, na Alema-
nha, no fim do século XIX.

O motivo da popularidade da se-
nhora Frances é que ela tornou possí-
vel para muitos o investimento perfei-
to: um retorno mensal garantido com 
investimento inicial igual a zero.  

De fato, como no regime previden-
ciário de repartição, os mais velhos 
recebem o que os mais novos contri-
buem – muitos aposentados entre os 
anos 1940 e 1970, incluindo vetera-
nos da Segunda Guerra, passaram a 
receber proventos da seguridade sem 
que para tal regime jamais tenham 
contribuído quando jovens. Quando 
eles eram jovens, tal tipo de contri-
buição simplesmente não existia.  

A popularidade da senhora Fran-
ces é importante para que se compre-
enda a regra básica desse sistema. Ela 
se aplica tanto aos Estados Unidos 
(EUA) quanto ao Brasil. Ao longo 

lário de reposição do trabalhador de 
poder aquisitivo médio gira, hoje em 
dia, em torno de 45% do salário da 
ativa, não muito distante dos 42% 
ditados pela Regra de Frances. 

Claro que a hipótese de que todos 
os trabalhadores ativos recebam o 
mesmo salário, usada antes em prol da 
didática, é irrealista. Na prática, o sis-
tema tende a tentar beneficiar os mais 
pobres, dando a estes um maior salário 
de reposição, em detrimento daqueles 
com maiores rendas, que recebem um 
salário de reposição inferior a 45% de 
sua renda quando na ativa. Mas esse 
ponto diz respeito a uma opção distri-
butiva manifesta pela sociedade, e não 
ao equilíbrio atuarial do sistema, pon-
to no qual nos concentramos aqui. 

Um aspecto interessante da Regra 
de Frances é que ela prescinde de dis-
cussões sobre idade de aposentado-
ria, bem como da questão relativa à 
informalidade. Tais parâmetros en-
contram-se implicitamente embutidos 
na razão ativos/inativos com a qual 
se trabalha anteriormente. Fica claro 
que se o objetivo é majorar a receita 
previdenciária, uma das formas possí-
veis de se manter o equilíbrio atuarial 
é elevando a idade mínima de aposen-
tadoria. De fato, com isso eleva-se a 
razão entre ativos e inativos, já que o 
ponto de corte terá sido deslocado. 

Previdência: lições de  
Bismarck e F. D. Roosevelt

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

dos anos, para que não se imponha a 
necessidade de subtração de recursos 
fiscais a outras áreas, distribui-se aos 
inativos, no máximo, o total da con-
tribuição previdenciária dos ativos. 

Iniciemos com o caso dos EUA. 
Suponha, a título de simplificação, 
que todos os ativos recebem o mes-
mo salário, no valor de 100 unidades 
monetárias (u.m.). Nesse país há, hoje 
em dia, aproximadamente 2,8 ativos 
para cada inativo. Somando a contri-
buição básica da previdência e outros 
apetrechos, chega-se, para salários até 
determinado montante, a uma con-
tribuição em torno de 15% da renda 
salarial (aqui, 15 u.m.). A Regra de 
Frances estipula que cada inativo re-
ceba 15 u.m. de cada um dos 2,8 ina-
tivos que sustentam sua seguridade, 
chegando-se a 42 u.m. (2,8 x 15%).  

Dá-se a essa razão (42/100) o 
nome de “salário de reposição”. Cor-
responde à fração do salário da ativa 
que se recebe quando se passa à apo-
sentadoria. No Japão é igual a 40%; 
no Chile, 38% e na Grécia, 73%. Na 
média dos países da OCDE o valor é 
de 63% (veja os dados em OECD, 
2017). Segundo Afonso (2016), o 
salário de reposição no Brasil atual 
gira em torno de 82,5%.    

Os dados efetivos relativos aos 
EUA mostram que, neste país, o sa-
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É interessante também observar 
que aumentos de produtividade não 
resolvem o problema atuarial dos 
salários de reposição colocados além 
do ponto de sustentabilidade do re-
gime. Isso porque esse sistema foi 
historicamente concebido de forma 
que os inativos fossem sócios perma-
nentes do progresso econômico dos 
ativos. Dado o salário de reposição, 
se estes elevam sua produtividade e 
seus salários, o mesmo ocorrerá com 
os inativos. Claro que aportes de 
produtividade não fazem mal a ne-
nhuma economia. Pode-se imaginar, 
por exemplo, um efeito positivo do 
aumento da produtividade sobre o 
emprego e sobre o grau de formali-
zação da economia. Mas isso é fator 
indireto em relação ao que se discu-
te neste artigo.

É interessante tentar adaptar o 
raciocínio ao Brasil. Por aqui, no 
“sistema padrão”, os empregadores 
contribuem com 20% da folha sa-
larial  e os empregados, com 11% 
do seu salário. Chega-se a um total 
de 31% da folha (contra os 15% no 
caso dos EUA). A relação atual entre 
contribuintes e não contribuintes se 
situa em torno de, no máximo, 2,4. 
Usando a Regra de Frances, chega-
mos a um salário de reposição de 
74,4% (2,4 x 31%). 

A regra proposta na PEC da Pre-
vidência (PEC 287/2016) prevê um 
salário de reposição de 51%, acres-
cido de um ponto percentual por ano 
de contribuição. Como o tempo mí-
nimo de contribuição que se espera 
é de 25 anos, chega-se a um salário 
mínimo de reposição de 76%.  

Trata-se de valor apenas um pou-
co superior ao valor calculado pela 
Regra de Frances. Mas observe que a 
distância se eleva na medida em que o 

tempo de contribuição ultrapassa os 
25 anos. O princípio pelo qual quem 
contribui mais tempo recebe mais é 
obviamente salutar. Mas nesse caso 
o equilíbrio atuarial, em consonância 
com a experiência mundial, sugeriria 
um valor mínimo de reposição infe-
rior aos 76% estipulados pela PEC.

Claro que se podem aplicar aqui 
regras semelhantes àquelas existen-
tes nos EUA e em outros países, em 
que o salário de reposição é maior 
quanto menor a renda relativa do 
candidato à aposentadoria. Com 
isso, beneficiam-se os mais pobres 
relativamente aos mais ricos. De for-
ma ponderada pelo número de bene-
ficiários, entretanto, o importante é 
que a Regra de Frances seja exami-
nada na média geral. 

Há ainda dois problemas a serem 
observados. Primeiro, o chamado 
“setor padrão”, com 31% de con-
tribuição previdenciária, tem tido 
seu peso na economia cada vez mais 
reduzido. A sociedade tem sugerido, 
ao implantar inúmeras regras alter-
nativas que reduzem efetivamente a 
contribuição previdenciária média 
(por exemplo, o regime de Microem-
preendedor Individual - MEI), que 
não deseja pagar tamanho percentu-
al da folha salarial para as aposenta-
dorias. Isso significa que o número 
de 31% usado acima está superava-
liado. Segundo, regras de previdên-
cia devem ser feitas para o longo 
prazo. No momento, o Brasil possui 
aproximadamente 144 milhões de 
habitantes entre 15 e 65 anos e 18 
milhões com 65 anos ou mais. Para 
2060, preveem-se que aqueles en-
tre 15 e 65 anos serão em número 
de apenas 131 milhões, enquanto 
aqueles com 65 ou mais alcançarão 
a marca de 58 milhões.  

Nessa projeção, a razão entre ap-
tos a trabalhar e aptos a se aposentar 
passa dos 8 atuais para 2,3 em 2060. 
Tal razão é importante porque dá 
uma dimensão de como poderá evo-
luir a razão efetivamente observada 
entre ativos e inativos. 

Com base nesses fatos e sob cer-
tas hipóteses, admite-se que a razão 
entre ativos e inativos em 2060 se 
situará bem abaixo dos 2,4 atuais. 
Uma queda para 1,6, por exemplo, 
implicaria um salário de reposição 
abaixo de 50% do salário da ativa.

A Regra de Frances sugere que o 
disposto na PEC da Previdência so-
bre o salário de reposição (básico de 
51% acrescido de 1% adicional por 
ano de contribuição) não peca por 
falta de generosidade atuarial para 
com os inativos. O mesmo tipo de 
mensagem decorre da observação da 
experiência internacional. 

O salário de reposição pode, cla-
ramente, ser superior àquele ditado 
pela Regra de Frances. É uma opção 
da sociedade. Mas deve ficar claro 
que isso implicará a subtração de re-
cursos de outras áreas ou outras me-
didas compensatórias no contexto 
do próprio regime previdenciário. 

O governo, como se sabe, é inca-
paz de dar a alguém algo que não te-
nha subtraído, não subtraia ou que 
não venha a subtrair de outrem. 
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A hora da 
Previdência
PEC do governo impõe para 2017 a discussão 
da reforma mais ambiciosa – e adiada – para 
equilibrar as contas do país no longo prazo

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

O ano de 2017 pode marcar uma mudança no sistema previden

ciário brasileiro como nenhuma reforma do último quarto de século 

foi capaz de fazer. Com a PEC 287/2016, o governo Temer coloca à 

mesa a necessidade de câmbios intensos para estabilizar a despesa 

previdenciária como porcentagem do PIB, visando à sustentabilida

de do regime sob um contexto de rápido envelhecimento popula

cional, refletindose também na trajetória da dívida pública.

Desde que foi protocolada na Câmara dos Deputados, no 

início de dezembro, a proposta de emenda à Cons

tituição alimentou diversos debates e rea

ções da sociedade, concentradas no 

rechaço à regra de acesso que 
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va para o fato de que, quanto mais 

tempo o país protelasse em reformar 

o sistema, mais curta teria que ser 

a transição. “Hoje, quando anali

samos 2016 e consideramos apenas  

o RGPS, chegamos a um déficit de 

R$ 150 bilhões. No caso do regime 

próprio (RPPS), somente o déficit 

da União chega a R$ 77 bilhões”, 

diz, indicando a gravidade do qua

dro, em um horizonte no qual o 

número de beneficiários crescerá 

mais que o de contribuintes. Caeta

no garante que esse resultado não é 

apenas conjuntural. “Claro que no 

RGPS o desempenho de mercado 

de trabalho afeta, pois a arrecada

ção é muito baseada em folha. Mas 

estamos falando de déficits que são 

elevados há muito tempo”, afirma. 

“Por sua vez, quando considera

mos o déficit atuarial dos regimes 

próprios da previdência da União, 

dos estados e municípios somados, 

já dá mais de um PIB inteiro. Se 

levarmos em conta a situação vi

vida atualmente por alguns esta

dos, com parcelamento de salários, 

atraso de pagamento, vemos que 

essa já não é só uma questão do 

futuro, mas do presente.” 

Na definição de Fabio Giam

biagi, superintendente de Planeja

mento do BNDES, tal situação 

já levou o país a um canibalis

mo social, em que a previ

dência passa a comprome

ter o gasto com outros 

serviços públicos. “Se 

checarmos a rubri

ca outras despesas 

correntes, em 

2015 e 2016, 

já tivemos uma queda absoluta em 

termos reais com educação e de

senvolvimento social. No caso da 

saúde, houve queda real em 2015 

e aumento similar em 2016, indi

cando um gasto estacionado, com 

trade-offs colocados para o futu

ro”, afirma. 

A explosão do déficit previden

ciário ainda é contestada por um 

grupo de economistas, do qual faz 

parte a professora da UFRJ Denise 

Gentil, que defende que as contas da 

Previdência devem ser consideradas 

englobando o orçamento de toda a 

Seguridade Social, o que amplia as 

fontes de receita e gera um cálculo 

distinto. A perspectiva de análise 

entre déficit/superávit, entretanto, 

é uma decisão de economia política 

que Samuel Pessôa, pesquisador as

sociado da FGV/IBRE, prefere iso

lar do debate. “O que o Brasil gasta 

com previdência – somando setor 

privado, público, reforma dos mili

tares, pensão e outros benefícios da 

aposentadoria rural e da Lei Orgâ

nica da Assistência Social (LOAS) – 

dá 14% do PIB. Se estabelecermos 

uma legislação que diga que 70% 

da receita do Estado brasileiro irá 

para a previdência, o déficit não só 

será zerado como se transformará 

em um enorme superávit”, exem

plifica, sugerindo outro caminho de 

avaliação. “O que faz sentido é dis

cutir quanto o país gasta como um 

todo e se nosso nível de desenvol

vimento e nosso momento de evo

lução demográfica comportam esse 

gasto. Se fizermos isso, veremos que 

não existe nenhum país que gasta 

em previdência como a gente.”  E, 

determina um tempo de contribui

ção de 49 anos para o recebimen

to da integralidade do benefício. 

Agora, a expectativa se encaminha 

para qual rumo essa discussão to

mará no Congresso. Em fevereiro, 

enquanto os deputados aqueciam 

os motores para tratar do tema, na 

FGVRio, especialistas expuseram 

seus pontos de vista no Seminário 

Reforma da Previdência, promovi

do conjuntamente por FGV Direi

to, EPGE e IBRE.

No seminário, Marcelo AbiRa

mia Caetano, secretário da Previ

dência Social do Ministério da Fa

zenda, reconheceu o tamanho do 

desafio imposto ao governo para 

emplacar a PEC, mas foi perseve

rante em defender sua urgên

cia. Em edição anterior do 

evento, em abril de 2016, 

quando ainda exercia 

cargo de economis

ta do Ipea, Cae

tano já alerta
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com isso, completa Pessôa, sobra 

pouco para investir, principalmente 

em infraestrutura, itemchave para 

engatar a economia em uma dinâ

mica virtuosa. “As nações que con

seguiram quebrar a armadilha da 

renda média e se alçar à posição de 

desenvolvimento elevado criaram 

incentivos e mantiveram um com

passo, uma sincronia entre decisões 

de investimento, crescimento econô

mico e da poupança que saia desse 

crescimento. No Brasil temos tido, 

nos últimos anos, uma sequência de 

voos de galinha.” 

Peso demográfico
Além de qualquer desenho contá

bil, o argumento incontestável nes

se debate é a questão demográfica, 

crucial para um sistema de reparti

ção como o brasileiro, em que cada 

empregado não trabalha para criar 

a própria poupança para o futuro, 

mas, sim, para bancar o benefício do 

atual aposentado. Fernando de Ho

landa Barbosa Filho, pesquisador da 

FGV/IBRE, aponta que, até 2050, a 

relação pessoas em idade ativa (entre 

15 e 64 anos) para cada pessoa aci

ma de 65 anos cairá dos atuais 8,6 

para 2,8. Segundo Rogério Nagami

ne, economista do Ipea, se mantido 

o sistema nas atuais bases, a alíquo

ta de contribuição de equilíbrio para 

garantir o financiamento do sistema 

saltaria para 50%, em 2040, e para 

70%, em 2060. “Não fazer reforma 

é pressionar as gerações futuras, tor

nar o pacto insustentável”, diz.  Ma

noel Pires, pesquisador associado da 

FGV/IBRE, compara, por sua vez, 

como seria compensar essa diferen

ça através de aumento de produti

vidade. “Teríamos que garantir um 

ganho anual de 0,8% apenas para 

manter o padrão atual, sem nenhum 

ganho de bemestar”, diz. 

Em velocidade, a mudança de per

fil demográfico brasileira será três 

vezes mais rápida que a observada 

Projeções da despesa com previdência em % do PIB – Brasil 2020 a 2100
Projeção da OCDE e UE para 2060: 11,3% e 11,1%

Fonte: Anexo PLDO de 2016; elaboração de Rogério Nagamine a partir das projeções demográficas. *RGPS + RPPS apenas aposentadorias e pensões.
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Se temos que reconhecer 

que a despesa vai crescer, 

é razoável buscar que 

parte da solução  venha 

pelo aperfeiçoamento  

de seu controle 

Manoel Pires 
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para os Estados Unidos; duas vezes 

que a da Espanha e cinco vezes que 

a da França. A esse quadro ainda se 

soma outro complicador: o aumento 

da expectativa de vida dos brasilei

ros – entre 1980 e 2010, esta saltou 

de 15,8 para 21,9 anos entre os sexa

genários. “É uma ótima notícia, mas 

tem seu custo”, diz Paulo Tafner, 

professor da Universidade Cândido 

Mendes, lembrando que isso implica 

o crescimento do número de bene

fícios a serem honrados. “Imagine 

que, até 2060, teremos 5 milhões de 

nonagenários e 500 mil centenários, 

mais do que a população de muitos 

municípios brasileiros.” 

Atualmente, ressalta Pires, so

mente o Regime Geral de Previ

dência (RGPS) representa 41% 

da despesa primária do governo. 

Somado à fatia da previdência pú

blica (10%), supera a metade do 

total. Mantendo o sistema como 

está, segundo o Ipea, essas despe

sas poderão representar 20% do 

PIB em 2060. “Quando você olha 

o conjunto das regras percebe que 

existem distorções. Isso não signi

fica que não possamos discutir ou

tras especificidades. Mas se temos 

que reconhecer que a despesa vai 

crescer por um fenômeno determi

nante, é razoável buscar que parte 

da solução venha pelo aperfeiçoa

mento de seu controle”, diz Pires.

Caminhos do ajuste
Conforme antecipou em entrevista à 

Conjuntura Econômica em janeiro, 

o exsecretário de Política Econômi

ca do Ministério da Fazenda consi

dera que os eixos estruturantes da 

reforma estão bem encaminhados, 

assim como o objetivo de estabili

zar a dívida previdenciária no nível 

em que se encontra hoje. “Em paí

ses com envelhecimento populacio

nal maior do que o nosso, a média 

dessa despesa gira em torno de 10% 

a 12% do PIB. Se conseguirmos es

tabilizar a despesa nesse patamar, 

quando, em 2060, tivermos cerca de 

20% a 25% da população acima de 

65 anos, acho que teremos feito um 

bom dever de casa.”

Pontos da reforma
Em linhas gerais, a PEC 287 bus

ca conter os gastos a partir de três 

frentes: o aumento do número de 

contribuintes, a redução do nú

mero de beneficiários e a queda 

do benefício médio. Esse último 

objetivo é atacado pela regra da 

taxa de reposição (51% mais 1% 

por ano trabalhado), que se popu

larizou como a mais polêmica por 

liberar o recebimento da integrali

dade do benefício somente com 49 

Previdência Social – Brasil: os fatos
Gastos previdenciários (como proporção do PIB) e porcentagem de idosos na 

população – diversos países 2011-2015

Fonte: Elaboração Paulo Tafner.

País jovem
com gasto 

elevado 

Brasil

Polônia
Áustria

Itália

Alemanha

Geórgia

MéxicoMongolia

Kwait
Bolívia Japão

Porcentagem de idosos (60 anos +) no total da população

%
 P

IB

Chile

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32

A fixação de uma  

idade mínima  

é o instrumento mais 

poderoso para a redução 

da trajetória da despesa 

previdenciária 

Paulo Tafner
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anos de contribuição ao sistema. 

“Ninguém se aposentará nessas 

condições. Se na vigência do fator 

previdenciário, quando o ganho 

adicional alcançava 7% ao ano, as 

pessoas não trabalhavam a mais, 

agora, que passou para 1%, é que 

não fará sentido trabalhar além 

dos 65 anos”, diz Giambiagi. Para 

o especialista, essa é uma boa ini

ciativa para fazer com que a taxa 

de reposição no Brasil convirja a 

padrões como os da União Euro

peia, onde a média é de 57%. 

Mas o item de maior impacto da 

reforma e que reúne maior conver

gência entre os especialistas é a fi

xação da idade mínima de 65 anos, 

igualando homem e mulher e elimi

nando a aposentadoria por tempo 

de contribuição. “Esse é o instru

mento mais poderoso para a redu

ção da trajetória da despesa pre

videnciária”, diz Tafner. Com essa 

regra, tanto se estende o tempo de 

trabalho, atendendo à necessidade 

de aumentar as contribuições, como 

se retarda o direto à aposentadoria, 

reduzindo o número de benefícios. 

Tafner aponta que somente a fixa

ção da idade mínima reduz a traje

tória do gasto estimado para 2060 

em 27,9%.  De acordo com o Anuá

rio Estatístico de Previdência, o nú

mero de aposentadorias concedidas 

a beneficiários com até 54 anos no 

Brasil representa 51% do total, sen

do 44,5% dos casos entre homens e 

63% entre mulheres. “É um percen

tual muito alto. Vale destacar ainda 

que, entre os aposentados preco

ces, 60% estão entre os mais ricos 

da população, o que desfaz o mito 

de que o fim da aposentadoria por 

tempo de contribuição prejudicará 

os mais pobres”, afirma.

Os especialistas apontam que a 

manutenção de um sistema permis

sivo com aposentadorias precoces 

impacta não só a sustentabilidade 

da previdência quanto o cresci

mento brasileiro. Estudo de coau

toria de Caetano enquanto ainda 

estava no Ipea aponta que a apo

sentadoria precoce (entendida no 

trabalho como para homens com 

menos de 60 a mulheres com me

nos de 55) sugeria uma redução de 

0,5% do PIB, por causa da queda 

na taxa de ocupação. Percentual 

ao qual ainda se poderia somar 

outro 0,1% relativo aos aposenta

dos que permanecem no mercado 

de trabalho e perdem produtivida

de em razão da redução dos rendi

mentos. Estudo similar, de Fernan

do de Holanda Barbosa Filho e 

Bruno Ottoni, também da Econo

mia Aplicada da FGV/IBRE, cor

robora esse impacto. Os pesquisa

dores apontam que a redução da 

oferta de trabalho com aposenta

dorias precoces, agravada por ser 

capital humano no auge da produFonte: Anuário Estatístico da Previdência.
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É preciso olhar do  

lado da receita, até  

porque a história de 

cumprir expediente 

com carteira assinada  

vai acabar  

Carlos Gabas
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tividade, produz um efeito anual 

de até 0,4% do PIB. “Não é um 

percentual a ser desprezado, prin

cipalmente se considerarmos que a 

fatia da população brasileira em 

idade de trabalhar será menor no 

futuro”, diz Barbosa.

Mesmo não sendo apoiador da 

PEC 287, o exministro da Previ

dência Carlos Gabas também com

partilha da necessidade de se evitar 

a aposentadoria precoce. “Não dá 

para um país como o nosso, onde 

a expectativa de vida ao nascer su

pera os 80 anos, aposentar o cida

dão com 55. A conta não vai fechar, 

não é justo”, reforça. Para Gabas, 

entretanto, a fixação de uma idade 

mínima em 65 anos não considera 

as diferentes realidades presentes no 

Brasil. “Se for aprovada, teremos 

um país mais pobre, desigual, que 

desprotege aqueles que precisam da 

presença do Estado”, diz. Denise, da 

UFRJ, exemplifica, citando que em 

19 municípios brasileiros a expecta

tiva de vida é de exatos 65 anos e, 

em 81 cidades, é menor do que 67 

anos. “Por isso que defendi a regra 

85/95, porque era preciso adiar a 

idade de aposentadoria sem descon

siderar que vivemos num país desi

gual. Defendemos a soma de idade 

mais tempo de contribuição, mas 

não como regra de cálculo, e sim 

de acesso, não se podia optar. Além 

disso, defendemos que fosse uma 

rega móvel, que subisse de acordo 

com a expectativa de sobrevida”, 

completa Gabas.

Outra crítica feita tanto por 

Gabas quanto por Denise é que a 

PEC reflete um excessivo foco na 

análise do gasto e pouco na arreca

dação. “É preciso pensar do lado 

da receita, até porque a história de 

cumprir expediente com carteira 

de trabalho assinada vai acabar”, 

afirma. “Teremos que falar essen

cialmente de produtividade. Por 

isso, não poderemos depender de 

ser financiados unicamente por 

Desoneração 
total*

% do PIB
Contrib. 

previdenciária
Cofins

CSLL (valores 
constantes)

PIS/Pasep 
(valores 

constantes)

Total das desonerações 
das receitas da 

Seguridade

% do 
PIB

2009 26.660 3,65 26.660 43.803 9.063 8.414 87.941 3

2012 30.446 4,15 30.446 51.604 8.700 10.158 100.909 2

2015 62.519 4,93 62.519 70.538 10.490 14.100 157.647 3

Desonerações também crescem
Desonerações ou gastos tributários, em R$ milhões

Fonte:Denise Gentil. *Dados de 2007 a 2014, bases efetivas. De 2015, estimados PLOA projeções; valores constantes: deflator IPCA base 2015=100.

Regra de acesso da PEC 287 colabora para a redução da taxa de reposição da 

aposentadoria no Brasil
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folha de salário. Será preciso estu

dar uma migração sobre folha de 

salário e valor agregado, que tem 

que ser muito cuidadosa porque o 

valor agregado não é tão estável 

quanto a folha, correspondendo a 

uma alíquota que não é simétrica”, 

descreve. No evento, o exministro 

dedicou especial atenção à questão 

da aposentadoria rural, criticando 

a cobrança de contribuição pro

posta na PEC. “Esse trabalhador 

do campo, que trabalha em regime 

de economia familiar, não tem sa

lário, vive da safra e terá que con

tribuir como um trabalhador urba

no. Isso não é possível”, diz. “São 

9 milhões de trabalhadores rurais 

que na verdade já contribuem com 

2% sobre a comercialização da 

produção, que em geral é cobrada 

na cadeia de comercialização. É 

insuficiente? Vamos discutir. Mas 

hoje apenas três estados têm nota 

fiscal de produtor. Por que os ou

tros não têm?”, questiona. 

Ainda no campo da arrecadação, 

Gabas e Denise criticam o baixo 

esforço em se cobrarem dívidas tri

butárias que também impactam o 

resultado da previdência. “Por que 

não mandamos leis para tornar mais 

ágil a cobrança dos devedores, dos 

R$ 2,4 trilhões que o fisco tem para 

receber?”, questiona Gabas. Segun

do Denise, dentro da dívida ativa da 

União, dos débitos previdenciários, 

há uma dívida que cresceu de R$ 185 

bilhões, em 2011, para R$ 350 bi

lhões, em 2015, dos quais nesse ano 

só foi recuperado 0,32%. “A narra

tiva que vemos hoje é contraditória. 

O mesmo governo que diz que esse 

No Brasil, a expectativa de vida de mulheres aos 65 anos é três anos maior que a 

de homens na mesma idade

Fontes: Para as receitas, Sigabrasil, Senado Federal; para o estoque da dívida, Balanço Geral da União. Elaboração: Anfip.
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sistema tem um déficit explosivo faz 

renúncias planetárias de receitas”, 

afirma Denise. Ela cita ainda que, 

em 2015, a renúncia do governo 

foi de R$ 282 bilhões (4,93% PIB), 

dos quais a seguridade social cor

responde a R$ 157 bilhões (2,75% 

PIB). “Como se abre mão de recei

tas tendo déficit?”, reforça, citando 

ainda o exemplo da Desvinculação 

das Receitas da União (DRU), cuja 

principal fonte de receita são con

tribuições sociais e cujo percentual 

permitido para uso livre do governo 

federal foi ampliado de 20% para 

30% no ano passado.

No evento, Claudio Puty, profes

sor da IFPA, também crítico à PEC 

287, alertou para a necessidade de, 

ao se esboçarem novos modelos de 

política pública, cuidar da eficácia 

dos modelos de projeção. “Falhar 

não é problema, a questão é deixar 

isso público”, diz, condenando, se

gundo ele, a falta de transparência 

dos métodos utilizados na projeção 

dos resultados previdenciários, que 

impede sua replicação por estarem 

incompletos. “Hoje há um grave viés 

na estimativa do governo no longo 

prazo, dado por um modelo deter

minado por quantidade”, afirma, 

pelo qual aconselha fomentar dú

vidas “sobre soluções totalizantes, 

globalizantes, com um tiro só”.

Limites do possível
Somando elogios e críticas, agora 

resta esperar o que sairá do debate 

no Congresso. Pela baixa populari

dade do tema, que levou a adiálo 

por décadas, os especialistas consi

deram pouco realista imaginar que 

o Congresso acate a PEC em sua 

totalidade. No início de março, a 

mídia apontava que dentro da pró

pria equipe de governo já se estu

dava uma nova proposta para as 

regras de transição. 

Giambiagi defende a resistência 

pela manutenção do que considera o 

coração da reforma: a idade mínima, 

a igualdade entre urbanos e rurais, 

bem como a de gênero. “Quanto à 

diferenciação entre homem e mulher, 

na situação atual, mulheres se apo

sentam cinco anos antes e contam 

com expectativa de vida 3,6 anos 

maior que a dos homens. É justo que 

possamos igualar”, diz.

Para o especialista, entre os itens 

que se poderia flexibilizar está a 

proposta de vedação completa de 

acumulação de aposentadoria e 

pensão, que considera extrema. 

“Há gastos em uma família que 

não se reduzem pela metade quan

do um dos membros morre, como 

aluguel, condomínio”, afirma. Para 

esse caso, Giambiagi sugere uma al

ternativa de acumulação de 50% do 

benefício mais 10% por dependente 

na ausência de aposentadoria; 40% 

mais 10% de benefícios se a pensão 

for menor que a totalidade da apo

sentadoria; e de 30% de benefício 

mais 10% por dependente se a pen

são for maior ou igual que a totali

dade da aposentadoria. No caso da 

pensão por morte, Giambiagi suge

re o aumento de 70% para 80% do 

benefício para um filho e, a partir 

Projeto do governo prevê contribuição individual para aposentadoria rural
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de dois filhos, 100%, contra 80% 

na regra proposta.

Outra regra em que, na opinião 

do especialista, poderia caber ame

nização é a da taxa de reposição, 

que na proposta original é de 51% 

mais 1% por ano trabalhado. “Ain

da que se considere que as pessoas 

não trabalharão mais para aumen

tar seu benefício, aposentandose 

quando cumprir a elegibilidade de 

65 anos e 25 de contribuição mí

nima, cabe discutir qual é a base” 

diz. “E aí eu acho inteligente po

liticamente, por parte do governo, 

aceitar alguma concessão, mas 

não extrema.” Para o economista 

do BNDES, a margem de negocia

ção que poderia caber seria elevar 

de 51% para 55%, permitindo a 

quem começasse a trabalhar aos 

20 anos e contribuísse ininterrup

tamente aposentarse aos 65 com 

100% do benefício. 

Para José Cechin, diretor executi

vo da Federação Nacional de Saúde 

Suplementar, passar a reforma sem 

comprometer os pontos de maior 

impacto exigirá do governo suar a 

camisa. “Terá que botar a cara na 

rua, ter intensidade, para obter o 

consentimento da população”, diz. 

“Não podemos deixar que saia um 

resultado aguado, como aconteceu 

em 1995.” 

Rubens Penha Cysne, diretor da 

FGV/EPGE, destacou a importância 

de debates como o proporcionado 

pelo seminário, incentivando maior 

entendimento sobre as caracterís

ticas e implicações do sistema de 

repartição brasileiro. “As regras 

básicas precisam ser conhecidas de 

todos, o que foi o objetivo desse de

bate. Apresentam o condicionamen

to lógico a que o presidente Temer 

se referiu quando mencionou a não 

agressão à aritmética”, afirma. “A 

previdência é um dos temas mais 

delicados de todos, é uma questão 

política que envolve diretamente o 

bolso das pessoas, mas que também 

envolve um problema fiscal dramá

tico. Essa é a discussão que precisa

mos ter para estabelecer prioridades 

dentro de uma situação complexa”, 

diz Luiz Guilherme Schymura, dire

tor da FGV/IBRE.

A sensibilidade que sempre en

volveu o tema leva Joaquim Fal

cão, diretor da FGV Direito Rio, 

a alertar para o alto risco de que 

a reforma seja levada ao Judiciá
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

%
 d

o 
to

ta
l

Distribuição dos aposentados precoces por décimo de renda familiar per capita
Brasil – Pnad/IBGE 2015

Fonte: Elaboração Rogério Nagamine a partir de microdados Pnad/IBGE de 2015.
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rio. No seminário, Falcão lembrou 

o destino do IPMF, projetado por 

Fernando Henrique Cardoso, em 

1993, quando era ministro da Fa

zenda de Itamar Franco, e que foi 

barrado pelo Supremo. “A propos

ta cumpriu todo o rito: foi para o 

Congresso, foi votada duas vezes, 

sancionada, publicada, entrou em 

vigor. Já não era mais proposta, 

era Constituição. Mas o Supremo 

barrou sua cobrança, por esta não 

poder ser feita no mesmo ano or

çamentário, o que se entendeu que 

constituiria uma ofensa a direitos 

e garantias individuais”, descre

ve. “Hoje já temos um calhamaço 

de ações contra a PEC 287. Dizem 

que isso fere a separação de poderes 

porque interfere com a previdência 

de outros poderes, inclusive milita

res e juízes. Outros apontam que os 

cálculos não consideram as diferen

tes fases da vida e estados distintos, 

Fonte: Manoel Pires.

querendo igualar o impossível de 

ser igualado”, descreve, apontando 

a alta probabilidade de que a deci

são acabe no Supremo. 

Manoel Pires reforça a impor

tância de se buscar consenso sobre 

a reforma, ressaltando que este não 

Se de um lado o país tem 

grandes desequilíbrios, 

de outro não pode optar 

por crescer mantendo 

direitos que não  

são sustentáveis  

Carlos Ivan Simonsen Leal

é um exercício que visa apenas ao 

longo prazo. “Nesse mesmo semi

nário, em abril do ano passado, 

quando estava com o chapéu do go

verno, passei a maior parte do tem

po mostrando por que fazia sentido 

fazer reforma, pois me perguntavam 

por que escolher aquele momento”, 

lembra. “Dizia que os benefícios 

não são apenas no longo prazo, 

pois a economia já reage a isso no 

momento presente. Ao reduzir o 

crescimento do déficit e a percepção 

de risco que a política fiscal vai tra

zer, a macroeconomia já reage com 

menores taxas de juros – principal

mente taxas longas –, estabilização 

do mercado de câmbio e outras va

riáveis macroeconômicas.” 

No evento, o presidente da FGV, 

Carlos Ivan Simonsen Leal, apon

tou que o governo está certo em 

colocar o verdadeiro problema da 

previdência no meio da sala. Leal 

aponta que, se de um lado o país 

convive com grandes desequilíbrios, 

de outro não pode optar por crescer 

mantendo direitos que não são sus

tentáveis, pois isso levaria o país de 

vez a uma rota de inflação. “Como 

trazer isso tudo para um equilíbrio? 

Essa é uma questão extremamente 

difícil”, diz. A decisão, afirma Leal, 

será sempre política – seja ela feita 

no Congresso, seja no Judiciário –, 

mas o importante é decidir e seguir 

com uma agenda que persiga a efi

ciência e a eficácia do gasto público, 

abrindo ao país um caminho virtu

oso. A solução, conclui, começa por 

“sair do imobilismo como sociedade 

e passarmos a ter consciência maior 

para consertar as coisas”.   

INSS Impacto

Redução do valor da pensão 885

Fim do acúmulo de pensão e aposentadorias 605

Aposentadoria por idade 1.023

Aposentadoria por ATC 1.965

BPC 305

Regra de cálculo da aposentadoria por idade 318

Regra de cálculo ATC -98

Total de redução das despesas 5.002

Fim das renúncias para exportações rurais 5.332

Impacto total 10.334

Estimativa de impacto de curto prazo com a reforma
(R$ milhões)



4 8  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  M a rço  2017

COMÉRCIO EXTERIOR

É comum encontrarmos declarações 
nos meios de comunicação que o 
atual governo rompeu com a parali-
sia da agenda comercial, o que teria 
prejudicado a expansão das exporta-
ções brasileiras e a inserção do país 
nas cadeias globais de valor. É cor-
reto afirmar que o primeiro gover-
no Dilma deu pouca atenção a essa 
agenda e priorizou temas como con-
teúdo local, margens de preferência 
para compras governamentais e de-
sonerações tributárias como forma 
de consolidar a indústria nacional. 
Essas diretrizes contribuiriam para a 
competitividade da indústria domés-
tica e, logo, para o crescimento das 
exportações de manufaturas. 

Críticas a essas diretrizes são co-
nhecidas (ver Conjuntura Econômica 
de janeiro – “Abertura comercial e 
produtividade”), sendo a principal que 
o acesso a insumos e bens de capital 
mais barato no mercado internacional 
é um dos mecanismos de incorpora-
ção de novas tecnologias e aumento 
da produtividade. Logo, conteúdo lo-
cal deve ser um instrumento utilizado 
de forma criteriosa e não generaliza-
do, como era a política em vigor. O 
atual governo muda a direção da po-
lítica comercial, em especial, retoma 
a agenda dos acordos comerciais. É 
preciso qualificar essa afirmação. 

A partir de 2012, as exportações 
brasileiras começaram a cair com o 

to das vendas externas brasileiras. 
Era priorizado o término do acordo 
Mercosul-União Europeia e o forta-
lecimento do Mercosul. Em adição, 
eram enumerados um conjunto de 
países que poderiam integrar uma 
nova agenda de acordos comerciais. 

O box “Acordos em negociação” 
do governo atual mostra que as ini-
ciativas de retomada de negociações 
(Mercosul-União Europeia), apro-
fundamento e ampliação de acordos 
(Mercosul-México e Mercosul-Ín-
dia) e potenciais novos acordos (Ja-
pão e Coreia do Sul) datam de um 
período anterior a agosto de 2016. 
Nesse último caso, porém, a deter-
minação de lançar consultas públi-
cas partiu do atual governo.

Acordos comerciais do Brasil  
em negociação 

Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora da FGV/IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

término da alta dos preços das com-
modities. Além disso, a valorização 
do real até o final de 2014 contri-
buiu para a queda da competitivi-
dade das manufaturas brasileiras no 
mercado mundial. Junta-se a esse ce-
nário a paralisia das negociações na 
Organização Mundial de Comércio 
(OMC) e o anúncio das negociações 
dos mega acordos, Transpacífico e o 
Transatlântico, liderados pelos Esta-
dos Unidos. A resposta do governo 
brasileiro veio em junho de 2015 
com o anúncio do Plano Nacional 
de Exportações. Nesse, o governo 
chamava a atenção para a impor-
tância de promover novos acordos 
comerciais como um dos instru-
mentos para alavancar o crescimen-

Fonte: Secex/MDIC

Participação dos países/regiões  
nas exportações brasileiras 
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É importante esclarecer o que são 
as consultas públicas, pois mostram 
que o avanço dos acordos depende 
também da participação e do interesse 
do setor privado. Cabe ao Executivo 
a iniciativa de propor uma negocia-
ção comercial, mas é o setor privado 
que irá orientar o governo através de 
listas de desgravação tarifária. A Se-
cretaria de Comércio Exterior (Secex) 
do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) abre uma 
consulta pública onde entidades e as-
sociações de classes são convidadas a 
preencherem uma tabela onde especi-
ficam qual o prazo que desejam para 
que a alíquota de importação seja 
zerada: total e imediata; em 4 anos; 
em 8 anos; em 10 anos; em 12 anos; 
em 15 anos; e exclusão de produtos 
da negociação (é preciso justificar). O 
governo sempre pode influenciar na 
listagem final, mas o nosso ponto é 
que há um procedimento formal onde 
os interesses dos setores empresariais 
são considerados. O lançamento do 
Plano Nacional de Exportações, em 
2015, respondia aos pleitos do setor 
industrial, que manifestavam através 
da Confederação Nacional da Indús-
tria, o temor de “isolamento do país” 
pelos mega acordos.

Além dos acordos citados, estão 
em andamento “Diálogos Comer-
ciais” com a Associação Europeia 
de Livre-Comércio (AELC), Cana-
dá, Tunísia e Líbano. Em todos os 
casos, o objetivo final é a realização 
de um acordo de livre-comércio. 
Segundo a Secex, já foram realiza-
das duas consultas públicas (2012 e 
2015) para o Canadá, mas tiveram 
poucas respostas do setor privado. 

Qual a importância dos merca-
dos desses países? Como ilustrado 
no gráfico, exceto a União Europeia 

com participação total nas expor-
tações brasileiras de 18% no biênio 
2015/2016, os outros países registram 
participações inferiores a 3%. A soma 
da participação de todos os países/re-
giões no total exportado pelo Brasil é 
de 28%. Na pauta de exportações dos 
países, a participação das manufatu-
ras varia de 14% (Líbano) a 81%, no 
México. No entanto, o principal com-
prador das manufaturas brasileiras é 
a União Europeia (17%) seguida do 
México (4%). O total dos países/regi-
ões explica 27% do total das vendas 
externas brasileiras de manufaturas 
no biênio 2015/2016. 

A avaliação dos acordos não 
deve se resumir à parcela que re-
presentam de acesso ao mercado de 
mercadorias. Os principais acordos 
são com a União Europeia e o Mé-

Acordos comerciais: em negociação  

Mercosul-União Europeia. Início das negociações em 1999, interrompidas em 2004 e 

retomadas em 2010. Objetivo: criação de um acordo de livre-comércio que inclui além 

dos temas de acesso a mercados de mercadorias e serviços, textos normativos sobre 

investimentos, compras governamentais, entre outros

Mercosul-Índia. Em 2009, foi assinado um acordo de preferências tarifárias que in-

cluía 450 linhas ofertadas pela Índia e 452 pelo Mercosul. Em 2013, o Ministério de De-

senvolvimento (MDIC) realizou consulta pública para ampliação do acordo. Objetivo: 

ampliar as preferências tarifárias.

Brasil-México. Em 2015, foram lançadas negociações para ampliar o acordo comer-

cial existente entre os dois países e o MDIC lançou consulta pública no mesmo ano. 

Objetivo final: criar uma área de livre-comércio.

Mercosul-Japão. Em 2012, foi estabelecido o Diálogo para o Fortalecimento das Re-

lações Econômicas entre o Japão e o Mercosul. Em maio de 2016, discutido medidas 

para a expansão das relações comerciais. Em fevereiro de 2017, a Secretaria de Comér-

cio Exterior (Secex) lançou consulta pública para que o setor privado detalhe o seu 

interesse nessa negociação.

Mercosul-Coreia do Sul. Em 2009, foi estabelecido o Grupo Consultivo para a Pro-

moção de Comércio e Investimentos. Em junho de 2016 foram iniciadas troca de infor-

mações para possíveis negociações comerciais. Em fevereiro de 2017, a Secretaria de 

Comércio Exterior (Secex) lançou consulta pública para que o setor privado detalhe o 

seu interesse nessa negociação.

Fonte: As informações foram reproduzidas da página da Secretaria de Comércio Exterior. http://www.mdic.gov.br/
comercio-exterior/negociacoes-internacionais/797-acordos-em-negociacao

xico, que estão em negociação des-
de o final dos anos de 1990. Dado 
o tamanho da economia europeia, 
o acordo seria um primeiro passo 
para se iniciar o debate sobre uma 
reforma tarifária que auxilie o ba-
rateamento dos custos de produção 
no país. Além de trazer para o de-
bate da política comercial, a ques-
tão da convergência/harmonização 
de marcos regulatórios. Com o Mé-
xico é possível identificar projetos 
de cadeias regionais de valor.

A agenda atual não é nova, mas 
o que queremos ressaltar é que seu 
avanço continua pendente do inte-
resse dos setores empresariais e da 
disposição do governo de imprimir 
um viés pró-acordos em sua política 
externa e comercial que se traduza 
em ações efetivas.  





     ANALISTA FGV
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