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É compreensível que, dadas as 

dificuldades políticas de um ajuste 

mais rápido, este seja feito de 

forma gradativa e com medidas de 

impacto crescente. No entanto, a 

tendência sistemática de se tomar 

medidas cujo efeito doloroso só será sentido no médio 

e longo prazo desperta preocupação. Será que todas 

essas medidas terão o respaldo de legislaturas futuras 

e que estão completamente ausentes deste debate? À 

medida que novos parlamentares forem sendo eleitos 

nos períodos à frente, e que constatarem que estão com 

as mãos atadas e que o espaço de manobra legislativo é 

mínimo, como reagirão?
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Sumário

Dizer que o país precisa de 
reformas, se modernizar, é 
enfatizar o óbvio. Há al-
gum tempo, o Brasil era 
considerado a bola da vez, 

com o boom das commodities puxando o crescimento 
econômico para 7,5%, em 2010, no último ano do go-
verno Lula. Passada a euforia, viramos um ponto fora 
da curva com a severa crise econômica e descontrole 
fiscal. Hoje, estamos até fora do gráfico.

Essa triste realidade, agravada pelo assustador au-
mento da violência urbana – só em janeiro, o Rio de 
Janeiro teve 22 tiroteios por dia –, parece um túnel sem 
nenhuma luz à vista. O próprio ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, disse que o sistema de segurança no 
país está “falido”. Sair dessa sinuca de bico em que o 
país se enredou, é algo bastante complexo. Muito tem 
se falado que se o país voltar a crescer, os problemas 
começarão a ser resolvidos. Não resta dúvidas que o 
crescimento ajuda, mas há um enorme leque de outras 
questões a serem equacionadas, sem o que qualquer 
crescimento econômico não terá fôlego de gato.

A Carta da Conjuntura mostra as enormes dificul-
dades em se aprovar as reformas necessárias rumo ao 
crescimento e à modernização, em função da estrutura 

sócio-política do país, onde ninguém quer abrir mão de 
mínima parte de seu quinhão. Na entrevista do mês, Ana 
Carla Abrahão, ex-secretária da Fazenda de Goiás, prega 
a necessidade de se rediscutir o funcionamento da máqui-
na estatal, já que o atual modelo definitivamente se exau-
riu e está cobrando um alto preço da sociedade brasileira. 
No entanto, o que se vê são cada vez mais demandas 
para que o Estado equacione todas as mazelas do país.

A grande questão que se coloca, hoje ainda pouco 
discutida, é de que forma iremos caminhar para uma 
nova estrutura sóciopolítica, quebrando velhos para-
digmas como o extremo patrimonialismo que permeia 
a sociedade brasileira como um todo, aliado a uma 
perversa desigualdade social.

Iniciativas como buscar dinamizar a economia de 
baixo para cima, buscando que as pequenas e médias 
empresas, na maioria das vezes alijadas da oferta de 
crédito, colaborem para fomentar a recuperação eco-
nômica, é mais um passo para auxiliar o crescimen-
to, como mostrado na matéria de capa. Mas, só ele, o 
crescimento, parece não ser suficiente.
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CARTA DA CONJUNTURA

O Brasil convive com uma combina-

ção perversa: grande desigualdade 

de renda e forte patrimonialismo. 

Muito já foi escrito a respeito desse 

par de características marcantes em 

nossa história. Sergio Buarque de 

Holanda, Raymundo Faoro, Mary 

Del Priore, Jorge Caldeira, entre tan-

tos outros, apontaram esse problema 

e debateram suas nuances. 

A atual crise fiscal é a consequên-

cia visível na economia desse terrível 

binômio. Sem entrar no mérito da 

discussão sobre o tamanho ideal do 

setor público, parece que a demanda 

por “mais Estado” não cessa de cres-

cer. Nos últimos 40 anos, a inflação, 

com toda a sua perversidade, já de-

sempenhou papel central para amor-

tecer a pressão dos mais diversos gru-

pos sobre o Erário. Até o advento do 

Plano Real, processos inflacionários 

fortes e crônicos eram a resposta da 

economia ao potencial desequilíbrio 

nas contas públicas. Em 1993, a infla-

ção atingiu 2.477%, e a média anual 

entre 1980 e 1993 foi de 715%. 

No período aproximado que in-

clui a segunda metade dos anos 90 

e a primeira da década de 2000, a 

elevação da carga tributária como 

proporção do PIB foi o principal 

remédio ministrado para o finan-

ciamento da elevação dos gastos 

públicos. Entre 1996 e 2005, a car-

ga tributária subiu de 26,3% do 

PIB para 33,6%. O boom de com-

modities teve papel de destaque no 

período que se seguiu, na segunda 

metade da década passada, como 

indutor do crescimento econômi-

co e do aumento da arrecadação, 

mesmo sem aumento do arcabouço 

tributário legal. Entre 2005 e 2010, 

os preços das commodities medi-

dos pelo IBC-BR subiram 27%. 

Tomando-se os dez anos até 2010, 

os termos de troca brasileiros tive-

ram alta de 87%. Por fim, durante a 

primeira metade da atual década, as 

pedaladas esconderam um desequi-

líbrio latente e que carecia de finan-

ciamento. Em 2015, por exemplo, 

o governo federal quitou R$ 72,4 

bilhões junto aos bancos públicos e 

ao FGTS. Em resumo, as despesas 

cresciam acima das receitas. E o que 

acontece agora?

Parece que o arsenal de medidas 

para financiar a elevação dos dispên-

dios acabou. A inflação não está no 

cardápio das possibilidades de solu-

ção, e a ideia de seu retorno causa 

ojeriza, embora tê-la como desfecho 

não soe impossível. A carga tributá-

ria como percentual do PIB em 2016 

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador da FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE

O difícil contexto do ajuste 
fiscal que precisa vir
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será rateada a conta, isto é, a esco-

lha dos eleitos para perder. Nunca 

é demais lembrar que esse doloroso 

processo terá que ser deslanchado 

em um contexto no qual a classe 

política – única capacitada a inter-

mediar a negociação – encontra-se 

desacreditada; os grupos de pres-

são organizados estão mobilizados 

e preparados para barrar quaisquer 

ações que firam seus interesses; e a 

economia apresenta sinais inequí-

vocos de melhora que tornam, no 

mínimo, questionável a “venda” da 

necessidade do ajuste.

Um problema adicional pode ser 

deduzido a partir do padrão das me-

didas de ajuste fiscal aprovadas pelo 

Congresso Nacional desde 2015. Pri-

vilegiam-se os cortes futuros e abstra-

tos de gastos, como aqueles que estão 

implícitos na emenda constitucional 

do teto de gastos e na TLP, mas se re-

jeita quase todas as medidas de ajuste 

com efeitos no presente, cuja discus-

alcançou 32,38%, ou 1,2 ponto 

porcentual (p.p.) a menos do que no 

recorde histórico, registrado alguns 

anos antes. Por outro lado, a carga 

brasileira está entre as mais eleva-

das da América Latina, só perdendo 

para Cuba, e fica próxima à média 

da OCDE, de 34,3% do PIB. A com-

posição dos tributos brasileiros, no 

entanto, destoa: tributam-se pouco 

os lucros e a renda, mas muito a fo-

lha salarial e os bens e serviços. De 

qualquer forma, o clima político não 

parece favorável à elevação de im-

postos ou contribuições. Finalmente, 

a elevação do preço dos bens e ser-

viços nacionais exportáveis não está 

sob o controle do país e, portanto, 

não se pode “programar” um novo 

boom de commodities para resolver 

o problema fiscal. Assim, empurrar 

o desajuste para baixo do tapete não 

é mais possível.

Por conta disso, não sobra outra 

alternativa: a solução terá que vir 

do controle da ânsia – que se disse-

mina dos grandes grupos de pressão 

até os mais recônditos redutos da 

sociedade – pela presença do Esta-

do. Essa faceta da nossa cultura so-

ciopolítica está refletida no fato de 

que, entre 1986 e 2016, a despesa 

primária do governo federal cres-

ceu de 12,6% para 19,5% do PIB, 

segundo estudo recente de Bráulio 

Borges e Manoel Pires, pesquisado-

res associados da FGV IBRE. 

O inevitável período de escolha 

dos perdedores de benesses do setor 

público tem que começar logo. Para 

se ter sucesso com a empreitada, 

contudo, é necessária uma gran-

de coordenação para definir como 

Na segunda metade dos 

anos 90 e primeira dos 

2000, elevação da carga 

tributária como proporção 

do PIB foi o principal 

remédio para financiar a 

alta de gastos públicos

são requer uma análise sobre o mérito 

dos direitos existentes, como medidas 

relacionadas a servidores, aumento 

de impostos, reversão da desonera-

ção da folha etc. Quando não é o Le-

gislativo, o Judiciário acaba entrando 

em cena para impedir medidas como 

o adiamento dos reajustes do funcio-

nalismo acordado em 2015 ou o au-

mento da contribuição previdenciária 

dos servidores de 11% para 14%. 

Mesmo quando se pensa na reforma 

da Previdência, tem-se economias 

cujo maior impacto se dá no longo 

prazo, enquanto os benefícios pre-

sentes, por exemplo, dos aposentados 

do setor público com integralidade e 

paridade são considerados intocáveis 

por serem direitos adquiridos.

É compreensível que, dadas as 

dificuldades políticas de um ajuste 

mais rápido, este seja feito de forma 

gradativa e com medidas de impacto 

crescente. No entanto, a tendência 

sistemática de se tomar medidas cujo 

efeito doloroso só será sentido no mé-

dio e longo prazo desperta preocupa-

ção. Será que todas essas medidas te-

rão o respaldo de legislaturas futuras 

e que estão completamente ausentes 

deste debate? À medida que novos 

parlamentares forem sendo eleitos 

nos períodos à frente, e que constata-

rem que estão com as mãos atadas e 

que o espaço de manobra legislativo é 

mínimo, como reagirão? Competirá a 

eles aprovar novas rodadas de refor-

ma da Previdência, progressivamente 

severas, para tornar possível o cum-

primento do teto de gastos. Também 

serão incumbidos de pôr fim defini-

tivo à política de aumentos reais de 

salário mínimo. Não só não poderão 
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conceder novos incentivos fiscais, 

subsídios e benefícios, como serão 

pressionados a cortar cada vez mais 

os já existentes.

Dessa forma, assim como existe 

um conflito intergeracional nas políti-

cas públicas, há também um conflito 

entre legislaturas. No atual contexto 

histórico, em particular, há uma enor-

me concentração de “maldades” a 

serem realizadas pelo próximo gover-

no e pelo próximo Congresso – um 

aspecto relevante na análise das pers-

pectivas do Brasil que não escapou 

à S&P quando a agência de rating 

justificou o recente rebaixamento 

do país. Por isso, Manoel Pires defi-

ne como “legislatura esquecida” os 

próximos quatro anos do Congresso 

Nacional. Ele quer dizer que os atu-

ais parlamentares “se esquecem”, na 

hora de tomar decisões, dos interesses 

da próxima legislatura (que natural-

mente incluirá muitos dos atuais con-

gressistas, mas não apenas estes).

Como fica claro, portanto, o 

mencionado processo de “distribui-

ção de perdas” no inadiável ajus-

te fiscal brasileiro é ameaçado por 

toda a sorte de obstáculos e empe-

cilhos institucionais e políticos. Os 

mercados recentemente celebraram 

com euforia a condenação unâni-

me do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva na segunda instância, 

como se seu afastamento do páreo 

eleitoral abrisse caminho para que 

o Brasil resolvesse os grandes pro-

blemas que vêm travando o desen-

volvimento nacional. Esse otimismo 

nos parece excessivo uma vez que, 

como buscamos indicar nesta Carta, 

os entraves são estruturais e insti-

tucionais e derivam da combinação 

de desigualdade e patrimonialismo, 

que tem raízes profundas em nossa 

história e antecede de muito os go-

vernos do PT. Também como argu-

mentamos acima, as condições para 

que uma repactuação da relação da 

sociedade com o Estado seja realiza-

da, e que perdas sejam distribuídas, 

parecem muito distantes do quadro 

social, político e institucional que se 

vive hoje no Brasil. As reformas e o 

ajuste fiscal podem parecer simples 

nas planilhas, mas são extremamen-

te complexos e difíceis do ponto de 

vista da dinâmica sociopolítica bra-

sileira. Tempos tumultuados e difí-

ceis se aproximam. 

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

Não sobra alternativa: a 

solução terá que vir do 

controle da ânsia – que 

vai de grandes grupos de 

pressão até recônditos 

redutos da sociedade – pela 

presença do Estado
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A inflação caiu. Fechou 2017 em 
2,95% e as expectativas Focus suge-
rem que fique em 3,9% em 2018. Esta 
projeção pressupõe que a inflação de 
alimentos este ano atinja o nível de 
4%-5%, “devolvendo” em parte a 
deflação de 5% do ano passado. Nos-
sa avaliação no IBRE é que a inflação 
de alimentos ficará na casa de 2% – a 
safra é boa, ainda que não espetacular 
como a anterior. Assim, a devolução 
será menor do que se imagina. Con-
sideramos ainda uma nova desinfla-
ção de serviços de 1 ponto percentual 
(p.p.) aproximadamente. Os serviços, 
excluindo passagens aéreas, devem ter-
minar 2018 rodando a 3,5%. Em re-
sumo, o IPCA fechará 2018 em torno 
de 3,5% na nossa projeção, abaixo do 
consenso atual do mercado.

Por outro lado, é certo que 2018 
será liderado pela agenda política. O 
ano eleitoral já começou bem animado 
com o julgamento e o resultado unâni-
me do TRF-4 confirmando a sentença 
do juiz Sergio Moro a Lula e elevan-
do a pena. Pode ser um ano de domi-
nância política. Em 2017, o desastre 
político de meados de maio, com a 

divulgação da conversa do presidente 
Temer com o empresário Joesley, pa-
ralisou a agenda de reformas. Mesmo 
assim, a economia e os mercados an-
daram muito bem, obrigado. O que 
desativou, digamos assim, a dominân-
cia política foi a forte desinflação não 
esperada por aqui – no final de 2016, a 
inflação projetada andava por volta de 
5% – e a desinflação também inespera-
da na economia americana.

Com menores níveis de inflação, 
o Banco Central brasileiro pôde 
operar com juros reais mais baixos 
e, consequentemente, aliviar o cres-
cimento da dívida pública. Dessa 
forma, ganhamos tempo. Já a baixa 
inflação americana torna mais lenta 
a programada alta dos juros nos Es-
tados Unidos, o que tende a forta-
lecer o real, e também ajuda o BC 
brasileiro a praticar juros baixos.

No entanto, para sabermos de ver-
dade quanto tempo temos para arru-
mar a nossa casa fiscal, é necessário 
conhecermos a ociosidade de recursos 
na economia nacional. Os economis-
tas empregam o conceito de “hiato de 
recursos”. Um hiato positivo ocorre 

quando há escassez de recursos, isto é, 
excesso de demanda. Não há dúvida 
que hoje o hiato é negativo no Brasil, 
ou seja, há ociosidade de recursos. No 
entanto, quando o hiato caminhar para 
zero, a política monetária praticada 
terá que estar próxima do juro neutro 
– hoje ela está abaixo do neutro, para 
estimular a economia e colocar em 
utilização os recursos ociosos. Nossos 
cálculos sugerem que juros reais neu-
tros no Brasil é de aproximadamente 
4,5%. Com meta de inflação de 4,0%, 
vigente para 2020, a taxa nominal de 
juros neutra, com inflação na meta, é 
algo por volta de 8,7%.

Assim, quanto maior for a ociosi-
dade de recursos, mais tempo levará 
para o hiato deixar de ser negativo. 
Portanto, mais tempo terá o BC antes 

Hiato de recursos: 
quando a inflação virá? 

Samuel Pessôa

Pesquisador associado da FGV IBRE
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de iniciar um ciclo de alta das taxas de 
juros – consequentemente, menor será 
o crescimento da dívida pública até lá. 
Ou seja, a agenda doméstica de eco-
nomia estrito senso (economics, como 
dizem os ingleses) em 2018 é acompa-
nhar o ritmo de fechamento do hiato. 
Quanto mais o mercado se convencer 
de que ele irá continuar negativo por 
mais um bom período, mais tempo 
teremos para que o sistema político 
resolva nosso problema fiscal, com a 
reforma da Previdência em destaque.

Há inúmeros cálculos do hiato. 
As projeções mais rotineiras indicam 
que a variável se encontra atualmente 
na casa de 3%-4% negativos e que o 
fechamento do hiato negativo ocorre-
rá por volta do primeiro semestre de 
2019, podendo inclusive acontecer 
um pouco antes. Contudo, recente 
publicação da Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI)1 sugere que o hiato está 
hoje em torno de 7%-8% negativos. 
Há também artigo recente de Bráulio 
Borges sobre o tema no blog do IBRE, 
indicando esse nível maior de ociosida-
de.2 Se for assim, o hiato negativo deve 
fechar em 2020. Ou seja, poderemos 
rodar com juros reais mais baixos du-
rante muito tempo. Tempo suficiente 
para elegermos um governo reformista 
e colocarmos a dívida pública como 
proporção do PIB em trajetória de 
queda ou de estabilidade.

O teste definitivo seria identificar-
mos qual das duas estimativas de hia-
to tem o maior poder previsor para 
explicar a inflação. Este tema tem 
sido objeto de debate e pesquisa e em 
breve novos resultados serão divulga-
dos. O hiato da IFI e de Borges em-
pregam metodologia mais próxima 
da utilizada pela Comissão Europeia.

A metodologia empregada pela IFI 
e por Borges, entretanto, gera resulta-

do um pouco paradoxal para os anos 
2000. A economia brasileira teria ope-
rado no terreno positivo – isto é, apre-
sentou excesso de demanda – por um 
longo período: desde o segundo tri-
mestre de 2004 até o quarto trimestre 
de 2014, com um curto interregno em 
que o hiato ficou negativo, no primei-
ro e segundo trimestres de 2009, em 
função da crise global. Ou seja, em 41 
trimestres de 43, a economia brasilei-
ra teria operado a mais do que plena 
capacidade se a metodologia da IFI e 
de Borges for a mais adequada e a sua 
medida do hiato estiver correta.

Em resumo, se atualmente o hiato 
da IFI e de Borges apresenta ociosi-
dade bem maior do que outras me-
didas mais usuais, sinalizando que o 
momento de elevação da taxa Selic 
ocorrerá bem à frente, para o perío-
do de 2004 até 2014 o hiato da IFI e 
de Borges sugere que nossa economia 
trabalhou seguidamente com excesso 
de demanda por muito tempo.

Mas como foi possível que, por 
esse longo período, tivéssemos simul-
taneamente excesso de demanda, isto 
é hiato positivo, e inflação relativa-
mente controlada? Foi uma fase na 
qual, em média, a política monetária 
foi contracionista. Houve somen-
te um interregno em torno de 2012 
durante o qual a política monetária 
foi expansionista. Dessa forma, me 
parece que a política fiscal, parafiscal 
e inúmeras alterações que reduziram 
o custo de concessão de crédito para 
o setor privado aprovadas pelo Con-
gresso entre 2004 e 2005 – e, que, 
portanto, induziram forte movimen-
to de elevação do crédito privado – 
explicam o excesso de demanda.

Contudo, se houve excesso de de-
manda, isto é, se o resultado líquido 
da política fiscal, parafiscal, credi-

tícia e monetária foi expansionista, 
como o dado de hiato sugere, por 
que a inflação não saiu do controle? 
O que manteve a inflação contro-
lada teria sido a enorme absorção 
de poupança externa. Saiu-se de ex-
portações líquidas de 3,4% do PIB 
em 2004 para importações líquidas 
de 2,6% do PIB em 2014. Uma vira-
da de 6 pontos percentuais (p.p.) do 
PIB no período. A preços constantes 
– dado que os termos de troca liqui-
damente melhoraram no período –, 
a virada das exportações líquidas 
foi de 11 p.p. do PIB. Porém, se foi 
a absorção em velocidade crescen-
te que permitiu que convivêssemos 
com hiato positivo ao longo de qua-
se dez anos sem explosão da infla-
ção, teríamos que observar neste 
período um crescimento da parcela 
da inflação total que é explicada 
pela inflação de serviços. Ou seja, a 
contribuição da inflação de serviços 
para explicar a inflação total deve 
ter se elevado. A razão é que os ser-
viços em geral são de oferta local, 
não podem ser importados.

De fato, de 2000 até 2004 a inflação 
de serviços explicou em média 17% da 
inflação total. De 2005 até 2014 a in-
flação de serviços respondeu por 44% 
da inflação total. Dessa forma, é pos-
sível que a trajetória do hiato da IFI 
seja uma boa descrição do equilíbrio 
macroeconômico na primeira década 
e meia do século XXI. Se for também 
uma boa descrição dos cinco anos res-
tantes da segunda década, será ótima 
notícia para nós. Aguardemos. 

1http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/
handle/id/536764/EE_04_2018.pdf.
2http://blogdoibre.fgv.br/posts/ainda-sobre-
o-hiato-do-produto. 
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Conjuntura Econômica — O resul-

tado fiscal de 2017 apresentou me-

lhoras mais pelo lado da receita do 

que pelo corte de despesas. Como 

avalia esse cenário?

O balanço é muito grave. Acho que 
estamos tendo cada vez mais clareza 
do tamanho do problema fiscal que 
vivemos. Claro que ter cumprido a 
meta, ter feito um déficit primário 
menor do que estava estabelecido, é 
algo bom. Mas é um fato muito me-
nor frente à gravidade da situação 
fiscal que a gente vive. O país vem 
fazendo déficits primários recorren-
tes, em valores absolutamente insus-
tentáveis. A gente começa a ameaçar 
outros pilares da responsabilidade 
fiscal e vê que até mesmo a opção 
pelo gradualismo tem seu custo. O 

Conhecida pelo ajuste fiscal realizado em Goiás, onde ocupou a Secretaria da Fa-

zenda entre 2015 e 2016, Ana Carla Abrão permanece convicta da importância da 

agenda reformista para o equilíbrio socioeconômico do Brasil, e da necessidade de o 

próximo presidente perseverar nesse caminho. Em entrevista à Conjuntura Econômi-

ca, a economista defende a imposição de se dirimir inconsistências dentro do amplo 

conjunto de leis que guiam a responsabilidade fiscal no país. “Quando se tem um 

arcabouço diversificado, pode-se sempre se ater a uma regra e dizer que a outra é 

menos importante”, afirma, referindo-se ao debate sobre o cumprimento da regra de 

ouro, que segundo ela conflita com a versão gradualista de ajuste prevista no teto 

dos gastos. Na conversa, realizada no IBRE, Ana também prega a necessidade de se 

rediscutir o funcionamento da máquina estatal. “O atual modelo definitivamente se 

exauriu e está cobrando um alto preço da sociedade brasileira.”

Ana Carla Abrão Costa
Sócia da consultoria Oliver Wyman no Brasil, presidente do Conselho de 

Gestão Fiscal de São Paulo

Foto: Larry Lettera

Solange Monteiro e Vilma da Conceição Pinto, do Rio de Janeiro

“Não vamos 
desperdiçar 
essa crise”
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Nesse contexto, considera que será 

possível abrir um debate qualificado 

com a sociedade sobre essa agenda?

Sou otimista quando olho para 2018 
vis-à-vis o que aconteceu em 2014, 
quando os problemas foram absolu-
tamente escamoteados e tirados da 
cena eleitoral. Acho que 2018, até 
em função da crise que a gente viveu, 
com uma contração do PIB como a 
que vivemos, um nível de desemprego 
como o que se está observando, não 
permite negar que o problema está aí. 
Isso gera um custo elevado, mas por 

outro lado leva a um amadurecimen-
to do debate. E acho que os números 
fiscais vêm sendo muito mais debati-
dos do que eram no passado, até em 
função das próprias pedaladas que 
maquiavam um pouco o resultado. 
Talvez a gravidade não seja percebi-
da por todo mundo, em particular o 
Congresso, que dá sinais de que não 
entendeu o tamanho do problema. E 
temos uma questão complicada, que 

ajuste gradual foi o compromisso 
que o governo fez com a sociedade, 
mas na minha opinião estamos dei-
xando de enfrentar problemas muito 
graves com a devida força.

Um gradualismo cujo ritmo tam-

bém foi comprometido pela crise 

política...

Acho que o governo vive uma dico-
tomia: a gente tem uma equipe eco-
nômica fantástica, que vem fazendo 
um trabalho excepcional e, ao mesmo 
tempo, do ponto de vista político, uma 
situação que veio se enfraquecendo ao 
longo do tempo. Não se pode negar 
que esse governo tem uma capacidade 
de articulação muito boa. Vivi o Con-
gresso tanto no governo Dilma quan-
to no governo Temer, como secretária 
de Fazenda de Goiás, e a diferença é 
brutal. Mas o histórico mais recente 
mostra que essa força política foi se 
perdendo, e isso foi representando 
uma série de concessões difíceis do 
ponto de vista fiscal. A reforma da 
Previdência é um mau exemplo disso, 
e há outros, como a questão do au-
mento dos servidores públicos, a difi-
culdade com a dívida dos estados e a 
aprovação de contrapartidas de ajus-
te. Mesmo a luta pela TLP (Taxa de 
Longo Prazo), que dentro do próprio 
governo sofreu resistência. Então a 
gente vê claramente uma deterioração 
ao longo do tempo, e acho que esses 
sinais ambíguos não combinam com 
uma técnica tão sólida e robusta que 
a gente tem na área econômica. 

Pela atual fotografia, o cenário elei-

toral de 2018 deverá ser altamente 

fragmentado, possivelmente pauta-

do pelo posicionamento dos candi-

datos quanto à agenda de reformas 

apresentada pelo governo Temer. 

são as forças corporativistas que são 
muito organizadas em defesa de seus 
privilégios. Mas o debate está coloca-
do, a sociedade acordou para o fato 
de que ele não foi devidamente fei-
to em 2014, e isso ajudará para que 
as pessoas façam uma escolha mais 
consciente do ponto de vista eleitoral. 
Além disso, temos movimentos da so-
ciedade civil que estão se prestando a 
fazer essa discussão de forma clara, 
nas redes sociais, na televisão, nos de-
bates de forma geral, nos jornais. Isso 
também é muito positivo. 

Quais temas considera imprescindí-

veis neste momento?

A agenda principal é a fiscal, de quais 
escolhas vamos fazer. Vamos manter o 
gradualismo do ajuste? Essa é uma es-
colha, mas significa discutir restrições, 
como a regra de ouro, que estão aí para 
evitar problemas maiores do ponto de 
vista de responsabilidade fiscal. Preci-
samos falar sobre os chamados direi-
tos adquiridos – não gosto muito dessa 
expressão, porque afinal de contas pela 
Constituição todo mundo também 
tem direito à saúde decente, educação 
de qualidade e não está tendo. Mas 
manteremos os direitos adquiridos ao 
custo que, a gente sabe, está alijando 
de direitos uma camada pobre da so-
ciedade brasileira que não está tendo 
acesso à saúde, educação, jovens que 
estão morrendo aos 20 e poucos anos 
por causa da criminalidade? Acho que 
esse debate tem que ser colocado: va-
mos manter gradualismo, privilégios, 
e vamos continuar sacrificando uma 
parcela importante da sociedade que 
não tem acesso a serviços públicos de 
qualidade? Essa é a escolha principal 
que a sociedade vai fazer em outubro, 
e por isso reitero que a principal agen-
da continua sendo a fiscal. 

Vamos manter 

privilégios e continuar 

sacrificando parcela 

importante da sociedade 

que não tem acesso a 

serviços públicos  

de qualidade? 
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Penduradas a essa agenda temos 
discussões como a estabilidade no 
serviço público, qual a reforma da 
Previdência vamos fazer – a dos mi-
litares, a do setor público, a do re-
gime geral –, e a reforma tributária. 
Vamos manter benefícios tributários 
que sabemos que nos últimos anos 
não tiveram impacto positivo do 
ponto de vista de geração de renda 
e emprego? Isso é um privilégio sem 
contrapartida para a sociedade, e a 
partir do debate fiscal essas escolhas 
têm que ser colocadas. 

Tem outra agenda que também 
conversa com o fiscal e eu reputo 
como fundamental para aparecer no 
debate, que é a reforma do Estado. A 
reforma do Estado brasileiro signifi-
ca, logicamente, uma melhora fiscal, 
pois a máquina pública é uma máqui-
na pesada, ineficiente. Mas, acima de 
tudo, ela conversa com a ideia de que 
a gente precisa de serviços públicos 
melhores. Temos que mudar o eixo 
da discussão da máquina pública, 
que hoje está no servidor público – 
nas garantias que foram concedidas 
ao servidor, nas benesses e nas blin-
dagens que foram estabelecidas ao 
longo do tempo –, para o cidadão. 
Essa é uma discussão que se relaciona 
com o fiscal, mas principalmente com 
o social, pois quem de fato precisa do 
Estado não está recebendo serviço 
público de qualidade. 

E isso também envolve a busca por 

mais produtividade, correto?  

Sim. Hoje se fala muito: temos que 
aumentar a produtividade da econo-
mia brasileira para crescer renda, ge-
rar emprego. O ponto é que metade 
da economia brasileira está na mão do 
setor público. Imagine quanto a gente 
tem que aumentar de produtividade 

do lado privado dessa economia para 
dar conta de 50% que a gente sabe que 
não apresenta ganho de produtivida-
de, embora tenha registrado aumento 
real de salário nos últimos anos. 

Mais uma vez: hoje existe uma 
máquina pública que precisa ser re-
discutida. O atual modelo definitiva-
mente se exauriu e está cobrando um 
alto preço da sociedade brasileira. 

Levantamento da Instituição Fiscal 

Independente (IFI) indicou que hoje 

o país conta com 11 leis para evitar 

o descontrole das contas públicas 

– o que inclui a meta de primário, o 

teto dos gastos e a regra de ouro – e 

mesmo assim não somos bem-suce-

didos. A que se deve, na sua opinião, 

essa ineficiência?

Acima de tudo, quando vamos olhar 
essa miríade de leis, primeiro vemos 
que existem sobreposições. Mas há 
outros fatores que precisam ser discu-
tidos. Dou um exemplo claro do que 

aconteceu com a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF). A LRF, que está 
completando 18 anos, foi um grande 
avanço institucional, mas foi perdendo 
eficácia ao longo do tempo. Quando 
foi criada, essa lei tinha a motivação 
de evitar o endividamento descontro-
lado por parte dos entes subnacionais, 
e tinha lá a parte de pessoal, de que 
não se poderia comprometer mais de 
um certo percentual da receita corren-
te líquida, pois municípios, estados e 
União precisam de recursos para in-
vestir, para que a máquina funcione. 
Mas essas coisas foram se perdendo 
no campo do endividamento. Tive-
mos um secretário do Tesouro que 
achava que isso era uma bobagem, 
então excepcionalizava estados e mu-
nicípios que não tinham condições de 
se endividar, fechava os olhos e dava 
garantias. E, do ponto de vista da des-
pesa de pessoal, o que foi acontecendo 
foi que dispositivos ou outros tipos de 
remuneração foram sendo criados à 
margem da LRF, e na prática o que te-
mos hoje é que esses limites não estão 
sendo cumpridos. Então, assim como 
a LRF precisa ser revista, acho que 
esse arcabouço jurídico relativo ao pi-
lar de responsabilidade fiscal precisa 
ser analisado. Tem muita coisa que de 
fato funciona e faz sentido. 

O próprio teto dos gastos é outro 
exemplo, no momento em que a gente 
ouve do governo que a âncora fiscal é 
o teto de gastos, não é a regra de ouro. 
Quando se tem esse arcabouço tão di-
versificado, pode-se sempre se ater a 
uma regra e dizer que a outra não é tão 
importante. Aí fica mais fácil apoiar-se 
em conveniências, porque há várias re-
gras que não necessariamente são con-
sistentes entre elas. Nesse caso, o teto é 
uma escolha de gradualismo que não é 
consistente com a regra de ouro. 

Quando optamos pelo 

teto de gastos, e por 

déficits primários dessa 

magnitude, tinha que 

estar claro que uma regra 

já estabelecida ia ser 

descumprida
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rentes serão os estados, porque estão 
numa situação muito complicada do 
ponto de vista de equilíbrio fiscal. 

Qual sua posição quanto à aprova-

ção da securitização de créditos pe-

los estados, levando em conta ser 

ano eleitoral e a baixa capacidade 

de cobrança desses entes? 

Quando era secretária da Fazenda de 
Goiás, cheguei a fazer um trabalho 
para securitizar parte da dívida ativa 
do estado. Só não lançamos porque 
houve downgrade do Brasil e o mer-

cado piorou muito. Tendo a achar que 
esse processo é positivo, pois represen-
ta uma forma de você ter disciplina 
de mercado olhando para os estados. 
Explico. Para fazer uma securitização 
de dívida e bater na porta dos bancos 
privados para mostrar essas operações, 
é preciso abrir os números do estado, 
contratar uma empresa de rating inde-
pendente para avaliar a situação fiscal, 
convencer o mercado de que você tem 

Como considera que a questão da 

regra de ouro deveria ser tratada 

este ano?

Nesse debate, sou mais radical. Acho, 
primeiro, que não se discute a regra 
na véspera de ela ser rompida. Ela 
sempre esteve aí, não surgiu do dia 
para a noite. E, insisto: quando a gen-
te fez a opção pelo teto de gastos, e de 
fazer déficits primários da magnitude 
que estamos fazendo, tinha que estar 
claro que uma regra já estabelecida ia 
ser descumprida. Era uma discussão 
que precisava ser feita junto: fizemos 
uma opção pelo gradualismo, enten-
demos que a sociedade brasileira não 
está preparada para um ajuste fiscal 
tão forte, portanto vamos discutir 
esse arcabouço todo. Não podemos 
discutir uma regra e depois dizer que 
as outras são menos importantes. 

Se temos que discutir a regra de 
ouro, precisamos fazê-lo dentro de 
uma legitimidade eleitoral que o pró-
ximo presidente vai ter. Se ele quiser, 
pode levar esse debate ao Congres-
so em 2019, com a clareza de dizer: 
“olha, teremos que rever a regra de 
ouro, porque estamos fazendo estas 
escolhas: não vamos discutir estabili-
dade do setor público, desvinculação 
constitucional para a saúde e educa-
ção – pois sabermos que é ineficiente 
–; não vamos discutir desonerações 
fiscais, que sabemos que existem gru-
pos organizados em favor delas”. Não 
pode se debater pensando que, dado 
que vamos descumprir, vamos discu-
tir a regra de ouro. E fora que discutir 
isso em ano eleitoral com vários esta-
dos com a corda no pescoço, governa-
dores com uma espada de responsabi-
lização por crime de responsabilidade 
fiscal no final do ano se não cumprir 
seus orçamentos. Os primeiros a usar 
empréstimos para pagar gastos cor-

uma gestão fiscal responsável. Porque, 
por mais que se diga que se está apar-
tando a dívida ativa e esses créditos 
do estado para lastrear aquelas de-
bêntures, todo mundo sabe que essa é 
uma lei estadual e que, quando a coisa 
aperta, há uma insegurança jurídica 
muito forte. Então o ente privado que 
está disposto a financiar uma operação 
desse tipo não vai olhar só a operação. 
Ele quer saber se esse ente no final 
das contas não está entrando em um 
processo de sobreendividamento, se o 
governador não está dando aumento 
que vai comprometer as receitas cor-
rentes dele, porque sabe que em último 
caso esse negócio vai dar errado. En-
tão, acho que a securitização cria uma 
disciplina de mercado à qual os entes 
federados hoje não estão sujeitos. 

Qual é o lado ruim disso? É que 
mesmo o mercado privado pode 
errar na sua avaliação de risco. E 
como estado e município não que-
bram, acaba sobrando para o Tesou-
ro. Mas, entre um e outro, eu ainda 
acho que, conceitualmente, a disci-
plina de mercado favorece um com-
portamento mais responsável. 

Quanto a ser ano eleitoral, mes-
mo que a securitização seja aprova-
da este ano, não haverá tempo hábil 
para os estados levantarem recursos 
ainda em 2018. São operações que 
levam cerca de nove meses para se-
rem estruturadas. Além das próprias 
condições de mercado, pois não ha-
verá banco disposto a comprar pa-
péis de um estado cujo governador 
pode mudar daqui a pouco. 

Como avalia o esforço de recuperação 

fiscal dos estados mais endividados?

O mais agudo da crise já passou, 
mas os estados ainda não resolveram 
seu problema. Há uma recuperação 

Acho que o processo 

(de securitização de 

créditos) é positivo, pois 

é uma forma de  

ter a disciplina de 

mercado olhando  

para os estados
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de receita, mas o desequilíbrio estru-
tural ainda é importante. 

Mesmo que a gente não olhe só 
Previdência, que é um problema de 
27 estados da Federação, se a gente 
olhar do ponto de vista de receitas e 
despesas tirando Previdência, também 
há problemas em todos os estados. 
As despesas correntes e obrigatórias 
foram crescendo em um nível que é 
absolutamente insustentável e incom-
patível com o que vai acontecer com 
a receita, a qualquer taxa de cresci-
mento desse país. Não é à toa que tem 
escolas caindo aos pedaços, rebeliões 
em presídios em situação totalmente 
desumana, postos de saúde sem re-
médios. E o problema é um só, é uma 
linha só da conta: despesa de pessoal, 
de servidores ativos e inativos. 

Isso aconteceu a partir do boom 

das commodities?

Acho que isso é verdade em alguns 
estados, como Rio de Janeiro, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
que cresceram no ciclo de commodi-
ties. Mas, se olhar a série histórica, 
há outro fator que se correlaciona 
muito mais fortemente até mesmo 
que o boom de commodities, que é 
a questão do sobreendividamento, o 
excesso de liquidez a que os estados 
tiveram acesso a partir de 2011. Em 
2011, 12, 13, e fortemente em 2014, 
os estados receberam uma quantidade 
de aval da União para se endividarem 
que gerou um efeito riqueza consumi-
do com aumentos de despesas obri-
gatórias, principalmente de despesa 
de pessoal. Então, na hora em que se 
tiram os avais da frente – isso acon-
teceu quando Joaquim Levy assumiu 
a Fazenda –, coincide que o preço das 
commodities despenca, e a atividade 
econômica desacelera cada vez mais. 

Os estados não tiveram como se vi-
rar, com despesa alta, a maior parte 
completamente rígida, e muito além 
dos 60%, que é o limite da LRF. 

O que aconteceu de lá para cá? 
Alguns estados fizeram ajuste. Goiás 
fez, congelando a folha em termos 
nominais; no Espírito Santo, o go-
vernador Paulo Hartung fez um tra-
balho fantástico, bem como George 
Santoro (secretário de Fazenda), em 
Alagoas. Mas temos Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais 
num processo de colapso financeiro. 

E os outros estados, que comprimi-
ram suas despesas no que foi possí-
vel, mas de forma conjuntural, não 
estrutural. 

Considera que o Regime de Recupe-

ração Fiscal dos estados tem cola-

borado para esse ajuste estrutural?

Sim, ajuda. Tenho acompanhado o 
caso do Rio de Janeiro. Obviamente, 
quando você vê o plano, ele converge 

em cinco anos. Mas é preciso combi-
nar isso com a Alerj (Assembleia Le-
gislativa Estadual), com os sindicatos 
de servidores públicos, com uma série 
de agentes que exigem uma negocia-
ção política complicada, senão o pla-
no vai fazer água. Não tenho dúvida 
que, ou a sociedade se convence, ou 
voltará a situação em que o servidor 
fica quatro meses sem receber. 

Qual sua avaliação da Lei Comple-

mentar no 160/2017, que trata da 

convalidação de incentivos fiscais 

vinculados ao ICMS?

A lei faz sentido do ponto de vista de 
segurança jurídica. Imagine quantas 
empresas têm esses créditos inscritos 
em seus balanços e estavam enfren-
tando Adins (Ações Diretas de Incons-
titucionalidade) entre estados. O que 
acho muito ruim é o fato disso não ter 
sido acompanhado de uma redução 
gradual de incentivos. Em primeiro lu-
gar, o fato de permanecerem no mes-
mo patamar de hoje durante 15 anos 
é um estímulo para uma renovação no 
final do período. E, em segundo lugar, 
não tenho nenhuma dúvida de que em 
vários casos esses incentivos estão ab-
solutamente descolados dos benefícios 
que trazem para suas regiões. E olha 
que eu venho de um estado em que 
eles são muito importantes. Quando 
falo isso, meus amigos economistas 
querem rasgar meu diploma, mas 
Goiás se beneficiou da guerra fiscal de 
forma importante. Parte do processo 
de industrialização de Goiás obvia-
mente vem do boom de commodities, 
da pujança do agribusiness, mas não 
há como negar que uma parcela do 
desenvolvimento de Goiás também 
se deveu a incentivos fiscais. Qual o 
problema, então? É que ao longo do 
tempo isso foi deixando de ser instru-

Sem estar acompanhado 

de uma avaliação efetiva 

do impacto da política 

pública, não dá para 

tratar renúncia fiscal 

como subvenção de 

investimentos
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mento de atração de investimento e 
geração de emprego e renda e passou 
a ser objeto de leilão. Então você não 
tem uma avaliação efetiva de impacto 
dessas desonerações fiscais. Essa aná-
lise com profundidade não existe em 
lugar nenhum no Brasil. 

Tem outro elemento que eu não 
gosto na lei: a política de incentivos 
fiscais deixa de ser renúncia fiscal 
para ser tratada como subvenção 
de investimentos. Isso tem impacto 
na tributação, mas meu ponto nem 
é esse. Mais uma vez, acho que sem 
estar acompanhada de uma avaliação 
efetiva do impacto da política públi-
ca não dá para tratar renúncia fiscal 
como subvenção de investimentos. 
Então, considero que, apesar de cola-
borar para a redução da insegurança 
jurídica, a gente perdeu do ponto de 
vista da responsabilidade fiscal, da 
qualidade do gasto, da transparência 
em relação à renúncia fiscal. 

Como é o trabalho que está fazendo 

na Prefeitura de São Paulo?

Tenho um trabalho pro bono no 
Conselho de Gestão Fiscal. E desde 
2017 montamos uma prática para 
apoiar o setor público na qualidade 
da gestão. A primeira fase do pro-
jeto foi doada pela Oliver Wyman, 
e as outras fases estão sendo finan-
ciadas por outros atores privados, 
como o Banco Itaú. Nosso objetivo 
é identificar processos que podem 
gerar ganhos de eficiência, melhorar 
a qualidade dos serviços públicos, 
voltados para gestão de pessoas. 
Tenho um time que vai para a Pre-
feitura, analisa dados, avalia as leis 
vinculadas às carreiras, e com base 
nisso, na minha experiência e na ex-
periência da Oliver em outros países 
do mundo, sugere mudanças. 

Você deve se perguntar: como se 
faz uma transformação sem lidar com 
a questão da estabilidade? Fazer ges-
tão de pessoas sem gestão de conse-
quências é difícil. Mas, à medida que 
vamos pesquisando entre estados e 
municípios, percebemos que o pro-
blema é menos a estabilidade  e muito 
mais os processos internos da máquina 
pública, que geram essa areia na en-
grenagem. Alguns exemplos são a for-
ma como se avalia performance, bem 
como as gratificações. Algumas foram 
estabelecidas há 30 anos, devido a 

questões como de ambiente insalubre. 
Mas o tempo passou, e hoje há lugares 
insalubres sem esse benefício e outros 
que não são mais e os funcionários 
seguem recebendo adicional porque 
ficou estabelecido lá atrás. Para a Oli-
ver, isso é menos uma questão fiscal, 
mas de eficiência da máquina pública. 
Uma mudança nesse sentido gera be-
nefícios para o próprio servidor, que 
poderá ser valorizado e trabalhar em 

À medida que 

pesquisamos,  vemos 

que o problema é menos 

da  estabilidade do 

funcionário e mais dos 

processos internos da 

máquina pública

um ambiente com investimento em 
tecnologia e capacitação. 

Temos conversado com o estado 
e o município do Rio para replicar o 
trabalho que está sendo feito na pre-
feitura de São Paulo. Nossa ideia é 
estendê-lo a um grupo de municípios 
e estados e criar essa onda de que o 
serviço púbico pode ser diferente e o 
servidor, mais motivado. 

No balanço desta conversa, vemos 

que há muito a ser mudado. Conside-

ra possível que em um segundo tur-

no eleitoral, com o cenário político 

mais assentado, poderemos pensar 

em um grande pacto que mantenha 

o ímpeto reformista em 2019?

Hoje estava em conferência telefôni-
ca com um especialista que apoiou o 
forte ajuste fiscal no Reino Unido, e 
ele me disse: a gente não pode des-
perdiçar uma grande crise. De fato, 
esse é o momento para a gente re-
discutir tudo o que foi feito desde 
a Constituição de 1988 e conforma 
essa trajetória que estamos vivendo. 

Eu sou otimista, e acho que não 
vamos desperdiçar essa crise. O calen-
dário eleitoral pode ser positivo nes-
se sentido. Com todos os problemas 
políticos, questionamentos quanto 
à legitimidade, o governo conseguiu 
fazer muito. Agora temos a possibi-
lidade de um presidente assumir seu 
mandato com uma agenda que foi 
debatida pela sociedade. Além disso, 
vemos um contingente de pessoas, 
 profissionais dispostos a contribuir. 
Elegendo alguém que abrace essa 
agenda reformista, acho que temos 
condições de que esse pacto seja feito. 
Considerando que haverá também 
eleições para os governos estaduais, 
esses também precisarão se unir para 
enfrentar seus problemas. 
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É dito no exterior há tempos que o 
Brasil virou um ponto fora da curva 
dos debates e das tendências mun-
diais, mas, recentemente, passou a 
ficar até fora do gráfico. Este atraso 
fica ainda mais acentuado em torno 
da discussão da revolução 4.0 e seus 
reflexos para instituições, economia 
e sociedade. São ralos, ou até ine-
xistentes, os debates em nosso país, 
do governo à academia. Ao menos o 

Trabalho independente, 
reforma independente

José Roberto Afonso 
Pesquisador da FGV IBRE e professor do mestrado do IDP

office) e a economia compartilhada 
(bem simbolizada pelo Uber). Virá 
muito mais.

Agora, estudos acadêmicos e 
pesquisas internacionais apontam 
o trabalho independente como uma 
das novas tendências da revolução 
econômica e social em curso, im-
pulsionada pelas novas tecnologias 
de informação e comunicação. Es-
tas abrirão novas oportunidades 

Fonte: Fórum Econômico Mundial (2016). Disponível em: http://bit.ly/1nf6lYI.Elaboração própria.

Principais preocupações sobre a indústria: comparação mundial
mudança da natureza do trabalho, flexibilidade do trabalho 

resto do mundo às vezes nos analisa, 
nos quantifica e nos qualifica. 

É essencial debater que trabalho 
não mais significa necessariamente 
emprego. Cada vez mais surgirão 
oportunidades e mesmo postos de 
trabalho a serem exercidos e ocupa-
dos por trabalhadores que, embora 
existam formalmente, não possui-
rão a carteira assinada. Já é uma 
realidade o trabalho em casa (home 

60%

52%
50%

47% 46% 45%
43% 42% 42%

38% 38%
34% 33% 33%

23%

42%

Fr
an

ça

Au
st

rá
lia

Ja
pã

o

Tu
rq

ui
a

Itá
lia

In
gl

at
er

ra

Ín
di

a

Br
as

il

M
éx

ic
o

Su
de

st
e 

As
iá

tic
o

EU
A

Áf
ric

a 
do

 S
ul

Ch
in

a

Co
ns

el
ho

 d
e 

Co
op

er
aç

ão
do

 G
ol

fo

Al
em

an
ha

M
éd

ia

M
ud

an
ça

 d
a 

na
tu

re
za

 d
o 

tra
ba

lh
o,

 fl
ex

ib
ilid

ad
e 

do
 tr

ab
al

ho
 



F e v e r e i r o  2018  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  19 

CONJUNTURA MACROECONOMIA

de trabalho, que venham a exigir 
uma maior qualificação técnica, de-
vem ser mais desempenhadas como 
projetos ao invés de atividades  
contínuas de empregos. Os traba-
lhadores, cada vez mais, irão firmar 
contratos para empreitadas específi-
cas no lugar da tradicional assinatu-
ra da carteira profissional.

Dois são os grandes fenômenos 
esperados da revolução já em curso. 
Em primeiro lugar, haverá desem-
prego maciço provocado pela auto-
mação, o que já atrai muita atenção 
e preocupação há algum tempo no 
exterior. Tido como inevitável, se 
discutem cada vez mais paliativos – 
simbólica a proposta do imposto so-
bre robôs. Em segundo lugar, menos 
comentados, também são esperados 
arranjos mais flexíveis de trabalho 

para lidar com ocupações que ain-
da venham a ser criadas pelas novas 
tecnologias, cuja inovação e mobi-
lidade não demandam empregados 
fixos. É um cenário terrível para o 
emprego: os que tendem a ficar imu-
nes ao desemprego, por outro lado, 
não deverão ter emprego tradicional. 
Não devem se tornar informais e ile-
gais se leis e políticas públicas bem 
regularem o trabalho sem carteira. 

Esse trabalho independente tem 
sido qualificado como gig economy 
na literatura internacional. Tra-
balhos como o da Intuit Research 
(2010)1 demonstram que até 2020 
a gig economy compreenderá 40% 
dos trabalhadores americanos. Não 
há tradução para o português – até 
porque falta maior reflexão sobre 
esses fenômenos.2

Tais conceitos e contextos diferem 
do que se convencionou recentemen-
te chamar no Brasil de terceirização 
e de pejotização. Não é só uma di-
ferença linguística. As expressões 
locais são infelizes, confundem entre 
si, e não ajudam a compreensão das 
novas tendências. 

A nova dinâmica de trabalho, 
irá muito além da “terceirização” 
porque esta contempla que o tra-
balhador seja formalmente empre-
gado por um terceiro, no lugar do 
próprio demandante daquele tra-
balho. Mas as novas funções não 
resultaram em carteira assinada, 
nem mesmo indiretamente.

Já “pejotização” é expressão 
só usada no Brasil e mal colocada. 
Pressupõe que foi decisão exclusiva 
do trabalhador optar por se trans-

Fonte: Fórum Econômico Mundial (2016). Disponível em: http://bit.ly/1nf6lYI. Elaboração própria.

Principais preocupações sobre a indústria: Brasil
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formar em uma firma individual, 
como se fosse ele um grande maso-
quista que abrisse mão de ser remu-
nerado como salário, e não quisesse 
receber férias e gratificação, décimo 
terceiro, proteção em caso de doença 
e aposentadoria, fora outros direi-
tos. É premente se reconhecer que é 
o empregador que contorna um dos 
custos mais caros no mundo para se 
empregar formalmente, sobretudo 
aquele de alto salário. Tal encareci-
mento decorre de uma Previdência 
Social que se tornou demasiado ge-
nerosa ou custosa para a realidade 
de nossa economia, de modo que se 
está preso numa terrível armadilha: 
sem uma reforma que reduza o défi-
cit, não há como diminuir os encar-
gos patronais, mas eles são driblados 
e evitados pelo mercado ao contratar 
cada vez mais firmas de quem pode-
ria lhe servir com emprego formal. 

Na recente reunião do Fórum 
Econômico Mundial, que há anos 
prioriza estudar a quarta revolu-

ção industrial, foi divulgada uma 
projeção das principais tendências 
a afetarem as maiores economias.3  
Na avaliação da necessidade de 
mudanças de natureza do traba-
lho, os 42% brasileiros ficaram na 
média mundial – mas exigindo um 
esforço maior do que precisará ser 
realizado por China, Estados Uni-
dos e Alemanha. Também chama 
a atenção que o trabalho flexível 
deverá requer atenção no país mui-
to maior que em outros requisitos, 
como poder de processamento e 
novos suprimentos de tecnologia 
(27%), internet móvel (24%), mu-
danças climáticas (21%), economia 
compartilhada (18%) e ética do 
consumidor (12%). Por mais sub-
jetivas que sejam tais medidas, si-
nalizam que o Brasil está um pouco 
mais preparado em termos tecnoló-
gicos do que institucionais para os 
desafios da nova economia.

Neste contexto, espera-se que o 
processo de transformação de pes-

soas físicas em jurídicas acentue-se 
ainda mais. O trabalho independen-
te e crescente, por princípio, antes 
de tudo, tenderia a ser exercido por 
trabalhadores autônomos. Mas, 
como no Brasil, o contratante con-
tribui para Previdência Social com 
uma alíquota igual e incidente sobre 
o valor total da remuneração, tanto 
quanto no caso de um empregado 
de carteira assinada, a tendência 
é que se opte pela outra solução 
muito mais barata (menos 20%) de 
contratar o mesmo trabalho de uma 
pessoa jurídica. 

A gig economy no Brasil acentuará 
ainda mais a peculiar transformação 
de pessoa física em jurídica. Se nas-
ceu como reações dos empregadores 
à carga tributária excessiva sobre o 
emprego, novas razões para sua con-
solidação e expansão virão das novas 
tecnologias e relações de negócio. 
Ora, é possível que seja esse um fenô-
meno brasileiro sem muito paralelo 
no resto do mundo, no que se refere à 
extensão (número de firmas) e diver-
sificação (de atividades e de rendas). 

A análise comparativa de esta-
tísticas fiscais nacionais e internacio-
nais, como as do imposto de renda, 
ficam prejudicadas pelo fato de que 
os ganhos apurados por firmas indi-
viduais ou pequenas e médias empre-
sas, sejam tributados na pessoa física 
nos Estados Unidos e na Europa, de 
modo que o IRPJ deles compreenda 
apenas àquele recolhido pelas cor-
porações – mais próximo ao nosso 
regime do lucro real. Isto também 
exige ressalvar comparações do IRPF 
porque talvez o brasileiro devesse ser 
acrescido do IRPJ recolhido nos re-
gimes simplificado e presumido, por-
que nos outros países seus lucros são 
levados à tabela da pessoa física.Fonte: Dataprev. Elaboração própria.
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A evolução a longo prazo da de-
composição dos contribuintes para 
Previdência Social evidencia a rápida 
e intensa destruição dos empregos 
formais de quem ganha acima do 
teto da contribuição previdenciária 
– casos em que o empregador contri-
bui sobre valor total do salário, ain-
da que o empregado só pague e re-
ceba até o teto. É visível a diferença 
entre o setor público (governos mais 
empresas estatais) e o privado.

A publicação da consolidação das 
declarações do IRPF do ano-base de 
2016 comprova uma comparação 
inusitada: de um total de 28 milhões 
de declarantes, 29,2% se declararam 
empregados de empresas privadas 
contra 25,9% ditos capitalistas, pro-
prietários de empresa e trabalhado-
res por conta própria. Em que outro 
lugar do mundo se tem 1,1 proletá-
rio para cada 1 capitalista?

O maior erro das autoridades 
governamentais será continuar a 
tratar como caso de polícia o que 
deve ser de política. Diante da 
nova revolução, não se pode reagir 
como os índios que atiraram fle-
chas às locomotivas que passaram 
a rasgar suas terras no Oeste ame-
ricano. Diagnosticar e traçar um 
plano estratégico para lidar com 
a gig economy é uma premência. 
A começar pela própria Previdên-
cia e sua reforma que não deveria 
ignorar essa tendência, inclusive 
porque torna mais imperiosa essa 
mudança, mas exigirá diagnóstico 
e soluções mais inteligentes, com-
plexas e trabalhosas. Será preciso 
repensar toda a tributação dos sa-
lários e, ao mesmo tempo, revisitar 
a forma como se taxa lucro e ga-
nho das empresas e dos indivíduos, 
e talvez até seu faturamento. 

Não há como repensar a tributa-
ção dos salários sem rever, ao mes-
mo tempo e de forma equilibrada, a 
tributação doméstica sobre serviços 
e rendas, tanto individuais quanto 
empresariais. Não se precisa só re-
formar a Previdência e a tributação, 
mas será inevitável construir um 
novo pacto social. 

1Intuit Research – Intuit 2020 Report: twenty 
trends that will shape the next decade (2010). 
Disponível em: http://intuit.me/2kMQtMd.

2Para mais detalhes ver: McKinsey & Co. – Jobs 
lost, jobs gained: workforce transitions in a 
time of automation (2017). Disponível em: 
https://goo.gl/JNqgJS;  Folha de São Paulo – 
Automação vai mudar a carreira de 16 milhões 
de brasileiros até 2030 (2018). Disponível em: 
https://goo.gl/FuVczp. 

3Fórum Econômico Mundial – The future 
of jobs (2016). Disponível em: http://bit.
ly/1nf6lYI.  

Fonte: RFB. Elaboração própria

Particiação de declarantes do IRPF por natureza de ocupação 
Em % do total - DIRPF 2017 (ano calendário 2016)

22,0%

29,2%

18,0%

7,9%

22,9%

Setor público não financeiro (A + B)

Empregados (C)

Capitalista e proprietário de empresa (D)

Conta própria e bolsista (E)

Demais (F + G + H + I)

Número de declarantes do IRPF: 28.003.647
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Qual o impacto das taxas de 
juros e de câmbio sobre a 

poupança privada?

Nelson Marconi

Professor da FGV EAESP

A poupança nacional (interna) vem 
caindo fortemente nos últimos anos, 
atingindo 13,9% do PIB em 2016, 
ainda que tenha se recuperado ligei-
ramente em 2017, chegando a 15,6% 
no acumulado até setembro, segundo 
as Contas Nacionais e Trimestrais. 
Porém, quando os dados são desagre-
gados, nota-se que o componente de-
terminante dessa queda é a poupança 
do chamado governo geral, ou como 
se intitulava no passado, da adminis-
tração pública. Quando esse setor é 
descontado da análise (restando, por-
tanto, o setor privado e as empresas 
públicas no cálculo), notamos que 
houve um crescimento da poupan-
ça após 2012 (naquele ano chegou a 
17,5%, enquanto estimo que tenha al-
cançado 20,4% do PIB no acumulado 
até setembro de 2017). Como explicar 
esse comportamento em um cenário de 
queda do nível de atividade e recupera-
ção muito modesta como a atual? Va-
riáveis macroeconômicas como lucros, 
juros, salários e câmbio são relevantes 
para auxiliar nessa explicação. 

Para tal, vamos considerar os dois 
subsetores que mais contribuem para 
a formação da poupança do setor pri-
vado e das empresas públicas – as em-
presas não financeiras e as famílias. A 

poupança das primeiras atingiu 9,1% 
do PIB, em média, no período 2010-
15, enquanto a das segundas corres-
pondeu a 7,2% no mesmo período. 
Há, porém, diferenças importantes no 
comportamento de ambas, como se 
nota no gráfico 1. Em períodos de que-
da da taxa de juros, como entre 2003 
e 2007, a poupança das famílias cai, 
enquanto movimento oposto se obser-
va em relação à poupança das empre-
sas não financeiras. Quando a taxa de 
juros sofre forte elevação em 2015, o 
movimento oposto é observado.

Portanto, podemos afirmar que 
uma possível saída para estimular a 
poupança no país seria a elevação da 
taxa de juros, pois as famílias pos-
tergariam seu consumo e poupariam 
mais? Não. Essa afirmação é incorreta 
por vários motivos. Somente no cur-
to prazo pode ser observado algum 
efeito positivo. Primeiro, porque a 
alta da taxa de juros inibe os investi-
mentos produtivos e, por consequên-
cia, a médio prazo, a própria renda, 
emprego e poupança (não devemos 
nos esquecer que no período em que 
aumentou a poupança das famílias, 
cresceu também a participação dos 
salários na renda, o que certamente 
auxiliou nesse processo). Segundo, 
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Gráfico 1: Poupança (em % do PIB) de empresas não financeiras 
(privadas e públicas) e das famílias

porque a parcela da poupança das 
famílias cujo crescimento está asso-
ciado ao comportamento das taxas 
de juros possui uma contrapartida – 
a maior despesa com pagamento de 
juros pelo setor público, a redução de 
sua poupança e da capacidade de in-
vestimento deste último, fundamental 
em qualquer processo de crescimento 
econômico. E, terceiro, porque a par-
cela da renda disponível das famílias 
que se destina à poupança no Brasil 
é muito baixa, conforme se observa 
no gráfico 2. Já a parcela do lucro 
das empresas não financeiras que se 
destina à poupança é bem superior, 
constituindo-se em uma fonte de fi-
nanciamento importante de seus pró-
prios investimentos.

A poupança das famílias poderia 
até aumentar se houvesse mais estí-
mulos ao regime de previdência pri-
vada ou um mercado de capitais mais 

desenvolvido, por exemplo, mas em 
uma sociedade com uma desigualda-
de de renda tão grande como a nossa 
é difícil imaginar que o cidadão me-
diano possua uma elevada capacida-
de para poupar. Distribuir renda é 
relevante até para elevar a poupança 
das pessoas físicas. 

Quanto à poupança das empre-
sas não financeiras, nota-se que sua 
participação no PIB aumentou em  
períodos de maior crescimento da 
renda no país, conforme esperado 
(gráfico 1). Nos anos em que a taxa 
de juros se eleva, a participação da 
poupança nos lucros e nos rendimen-
tos mistos é reduzida, ao contrário 
do que ocorre com a poupança das 
famílias. Isso ocorre claramente em 
2002, 2009 e 2015 (dados obtidos a 
partir das Contas Nacionais, não de-
monstrados neste artigo); entre 2012 
e 2014, a destinação de recursos 

para o pagamento de juros por parte 
das empresas não financeiras se re-
duz (idem), enquanto a destinação 
dos lucros à formação de poupan-
ça cresceu intensamente no período 
considerado (a título de informação, 
a parcela dos lucros destinada ao pa-
gamento de dividendos e retiradas 
tem se mantido relativamente está-
vel desde 2004, logo essa não é uma 
variável determinante das oscilações 
observadas no gráfico 2).

Portanto, a fonte principal de 
poupança nacional permanece nos 
lucros das empresas, e a alta da taxa 
de juros não favorece, muito pelo 
contrário, atrapalha esse processo, 
estimulando apenas marginalmen-
te e no curto prazo a poupança das 
famílias e contribuindo para deterio-
rar a poupança pública (logicamente 
a alta dos juros está associada, entre 
outros fatores, à própria deteriora-

Fonte: Contas Nacionais - IBGE.
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ção das contas primárias do gover-
no, mas essa é outra discussão).

Vale a pena um comentário adicio-
nal sobre o papel da taxa de câmbio 
na formação da poupança privada. 
Muitos economistas argumentam que 
a desvalorização da moeda contribui-
ria para reduzir o consumo privado e 
elevar a poupança das famílias, bem 
como reduziria o salário real, elevan-
do o lucro e a poupança das empre-
sas. Os dados sobre a participação 
da poupança na renda das famílias 
parecem demonstrar que realmente a 
valorização da moeda estimula o con-
sumo (gráfico 2). Mas os dados das 
Contas Nacionais não confirmam a 
hipótese de que as oscilações da taxa 
real de câmbio teriam influenciado na 
participação relativa de lucros e ren-
dimentos mistos no valor adicionado 
das empresas não financeiras. Desde 
2005, a participação dos salários é 

crescente, e isso ocorreu mesmo nos 
momentos em que a moeda nacional 
se desvalorizou. Explico a seguir por-
que essa redução nos salários decor-
rente da desvalorização cambial não 
é, e nem pode ser acentuada. 

Uma desvalorização da moeda, 
para ser bem-sucedida, precisa impli-
car uma mudança na relação entre os 
preços relativos de bens e serviços co-
mercializáveis e não comercializáveis 
sem redundar em alta significativa da 
inflação, isto é, a elevação dos preços 
dos comercializáveis tem que ser supe-
rior à dos não comercializáveis, mas 
não pode ser acentuada. Para tal, uma 
série de precondições é importante, 
como a desindexação dos preços dos 
bens, serviços e ativos financeiros, 
e um controle do nível de atividade 
que desestimule o repasse da elevação 
de custos dos comercializáveis para 
demais preços e salários. Em outras 

palavras, só ocorrerá uma mudança 
na taxa real de câmbio, que é o ins-
trumento principal nesse processo, se 
a inflação não se acelerar demasiada-
mente em função da desvalorização 
nominal; e, se não houver aceleração 
da inflação, não há perda, em termos 
médios, para os salários reais. Portan-
to, uma desvalorização bem-sucedida 
não vai resultar em perda relevante 
para os salários reais. A massa de lu-
cros vai aumentar porque a receita (em 
reais) das exportações aumentará e a 
concorrência de produtos importados 
artificialmente mais baratos diminuirá. 
Com o aumento da massa de lucros, 
virá o aumento da poupança, e tam-
bém dos investimentos, das empresas 
não financeiras. Concluindo, desvalo-
rizar a moeda (sem excessos) e reduzir 
a taxa de juros auxiliarão a aumentar 
a poupança e o investimento na econo-
mia brasileira. 

Gráfico 2: Participação (em %) da poupança na renda das famílias e no lucro 
(excedente operacional bruto – EOB) e rendimento misto das empresas não financeiras

Fonte: Contas Nacionais - IBGE.
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Os modelos de decisão da teoria eco-
nômica admitem que o interesse pes-
soal é a característica fundamental da 
natureza do ser humano. Isto é verda-
de tanto nos modelos de escolha ra-
cional do Homem Econômico, como 
nos modelos de escolha limitada do 
Homem Psicológico. A premissa des-
tes modelos é o individualismo.

O oportunismo, segundo Oliver 
E. Williamson, Prêmio Nobel de 
Economia de 2009, é a ação baseada 
no próprio interesse, mas com astú-
cia, ou esperteza, isto é, com o intui-
to de enganar os outros para atingir 
seus próprios objetivos. Williamson 
[(1985). The economic institutions 
of capitalism, Nova York: Free Press, 
p. 48] afirma que “...oportunismo 
refere-se à divulgação incompleta ou 
distorcida de informação, especial-
mente aos esforços intencionais para 
enganar, distorcer, disfarçar, ofuscar 
ou de outra forma confundir”.  

A expressão popular vender gato 
por lebre retrata este tipo de compor-
tamento. As instituições de uma eco-
nomia de mercado procuram punir, 
coibir, ou mesmo suprimir parcial-
mente, o comportamento oportunis-
ta. A regulação de várias atividades, 
o combate ao poder de mercado, os 

para ilustrar esta afirmação: 1. na 
nossa legislação, o imóvel conside-
rado bem de família não pode ser 
utilizado para pagamento de dívidas 
(existem algumas exceções, como 
dívidas de IPTU e condomínio). Isto 
é, o proprietário do imóvel pode ser 
irresponsável que sua família não 
paga o pato. As outras famílias que 
se danem; 2. as alíquotas de vários 
impostos são calculadas sobre o pre-
ço ao consumidor ao invés do preço 
ao produtor para parecerem meno-
res. Por exemplo, uma alíquota de 
35% sobre o preço ao consumidor 
corresponde na verdade a uma alí-
quota de 54% (35/70) sobre o pre-
ço ao produtor; 3. as farmácias não 
vendem o número de comprimidos 
receitados pelo médico. Todos nós 
temos em casa um estoque de medi-
camentos não usados.

O individualismo e o oportunis-
mo existem em qualquer economia, 
de mercado ou socialista. No caso 
socialista quem duvidar faça uma vi-
sita a Cuba. Como combater a ação 
predatória do comportamento opor-
tunista? Construindo instituições que 
punam os oportunistas. O Brasil tem 
feito progresso nas últimas décadas 
criando agências reguladoras, sistema 

Individualismo e oportunismo no 
Brasil depois da Lava Jato

Fernando de Holanda Barbosa

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

órgãos de defesa do consumidor, as 
próprias empresas que criam marcas 
para garantir a qualidade dos produ-
tos são mecanismos que desincenti-
vam o oportunismo. Todavia, o ser 
humano é bastante criativo para o 
bem e para o mal. 

Na crise financeira de 2007/2008 
nos Estados Unidos venderam-se 
imóveis financiados para famílias 
que não tinham renda para pagá-
los. Cita-se o caso de uma casa no 
valor de US$ 750.000,00 (setecen-
tos e cinquenta mil dólares) ven-
dida para uma família com renda 
anual de US$ 12.000,00 (doze mil 
dólares). Outro exemplo de opor-
tunismo nesta crise foram as agên-
cias de classificação de risco. Elas 
atribuíram os graus de risco de 
títulos securitizados de hipotecas 
sem uma análise apropriada das 
mesmas porque eram remuneradas 
pelos emissores dos títulos. Se uma 
agência não fizesse a classificação, 
outra faria no seu lugar. Não res-
ta dúvida que o oportunismo teve 
uma contribuição importante para 
a grande recessão de 2007/2008 
dos Estados Unidos.

No Brasil, o oportunismo na eco-
nomia é endêmico. Alguns exemplos 
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na Petrobras cabe aos ex-presidentes 
Lula e Dilma, que deveriam aceitar 
de público a responsabilidade e pe-
dir desculpas ao povo brasileiro.

A culpabilidade, do ponto de vis-
ta penal, tem sido julgada em Curi-

de proteção à concorrência, código 
de defesa do consumidor etc.  

O oportunismo na política é um 
fenômeno mundial, nos Estados Uni-
dos de Trump, na Itália de Berlusconi. 
Mas na América Latina ele tem sido 
uma praga. Tem oportunista para 
tudo que é gosto, de esquerda e de 
direita. A praga mais recente é conhe-
cida pelo nome de neopopulistas.

A Operação Lava Jato revelou 
com fatos, que não podem ser con-
testados, o oportunismo dos políti-
cos neopopulistas e seus aliados. No 
discurso, a defesa dos pobres, na prá-
tica, a manutenção do poder a qual-
quer custo. No discurso, a defesa da 
Petrobras, um patrimônio nacional. 
Na prática, a nomeação de diretores 
da empresa que tinham como objeti-
vo roubá-la, seja para financiar par-
tidos políticos e (ou) para o enrique-
cimento pessoal. A responsabilidade 
política pelos desmandos ocorridos 

tiba, pelo juiz Sergio Moro, que se 
tornou uma figura popular em nos-
so país. O ex-presidente Lula foi 
condenado pelo juiz Moro. O Tri-
bunal Federal, de Porto Alegre, não 
somente aprovou o julgamento de 
Curitiba, mas aumentou sua pena. 
A narrativa criada pelo PT atribui 
a condenação de Lula a uma per-
seguição política para impedi-lo de 
ser candidato a presidente da Re-
pública. Esta narrativa se contra-
põe a todos os fatos descobertos na 
Lava Jato, que é bom frisar nasceu 
por obra do acaso. A Lava Jato 
está mostrando para a sociedade 
brasileira que não compensa, no 
momento, ser um político oportu-
nista. As mudanças institucionais 
para que esta mudança transitó-
ria se torne permanente ainda está 
por fazer. Caso contrário, a praga 
oportunista continuará vicejando 
nos políticos de nosso país.    

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

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

O oportunismo na 

política é um fenômeno 

mundial, nos Estados 

Unidos do Trump, na 

Itália de Berlusconi. Mas 

na América Latina ele 

tem sido uma praga
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No artigo “Ajuste recessivo”, publi-
cado na revista Conjuntura Econô-
mica de março de 2015, afirmei que 
a literatura econômica comprova 
fartamente que ajustes fiscais dura-
douros e de boa qualidade são aque-
les que cortam gastos sem aumentar 
impostos. Se bem executada, esta 
política possui nítidas vantagens: 
corta gorduras e ineficiências, com-
bate os “rent seekers” (agentes que 
tentam obter renda manipulando o 
ambiente político), reduz a corrup-
ção, diminui a demanda do setor 
público por poupança privada e 
preserva a capacidade de investi-
mento das empresas.

Já os ajustes que aumentam tribu-
tos, ainda que mais fáceis operacio-
nalmente, não possuem as mesmas 
qualidades, além de serem recessivos 
ao asfixiarem o setor privado e o 
consumo das famílias. 

Nesse sentido, o governo acertou 
ao colocar a ênfase inicial de seu es-
forço fiscal nos cortes de gastos e na 
aprovação da Lei do Teto. Contudo, 
a gestão de gastos vem se mostran-
do incapaz de cortar despesas para 
atingir as metas de déficit primário 
programadas. Além disso, vem im-
pondo restrições orçamentárias de 

rativismo. A fragmentação das res-
trições orçamentárias em inúmeras 
pequenas ações amplia os focos de 
resistência e estimula a formação de 
frentes amplas contrárias aos cortes 
de gastos. O resultado é previsível: 
o governo foi forçado a ampliar a 
meta de déficit primário e ao mesmo 
tempo aumentar a carga tributária, 
uma tóxica combinação de políticas 
econômicas se se pretende recuperar 
a atividade econômica do país. 

A revisão da meta é péssima si-
nalização para o mercado, ainda 
que não afete o ajuste fiscal imposto 
pela Lei do Teto. A elevação de im-
postos debilita a raquítica retomada 
da atividade econômica que, por sua 
vez, acha-se ancorada quase que ex-
clusivamente na queda da inflação e 
na utilização de capacidade ociosa. 
Apesar da redução dos juros nomi-
nais, novos investimentos ainda re-
fugam e os consumidores hesitam 
em aumentar seu consumo.

Difícil equação
A questão que surge, portanto, é 
como promover ajustes fiscais sem 
aumentos de tributos e, ao mesmo 
tempo, cortar despesas minimizando 

Ajuste fiscal e disputa 
orçamentária

Marcos Cintra

Doutor em economia pela Universidade de Harvard (EUA) e professor titular da Fundação Getulio Vargas.  

É presidente da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos)

forma indiscriminada, sem critérios 
claros e racionais. 

Em parte, a estratégia do gover-
no enfrenta dificuldades por repe-
tir o erro cometido em 2015 pelo 
ex-ministro Joaquim Levy, de Dil-
ma Rousseff, que ao invés de fazer 
o ajuste fiscal de forma concentra-
da em medidas estruturais fortes e 
definitivas enquanto tinha credibi-
lidade política para tanto (afinal, o 
mal se faz de uma vez só), optou 
por uma estratégia fragmentada 
com cortes de gastos pulverizados 
e sem avaliação objetiva de impac-
tos e resultados destas ações. Vale 
lembrar, como demonstrou Rubens 
Penha Cysne no artigo “O custo de 
atrasar o ajuste fiscal” publicado 
em 30 de agosto de 2017 no Valor 
Econômico, que à medida que a dí-
vida pública cresce em relação ao 
PIB por força do ajuste incompleto 
“maior é o saldo primário necessá-
rio para reverter sua trajetória... e 
desse modo, postergar a correção 
de rumo torna o custo econômico 
do ajuste ainda maior”.

São notórias as dificuldades 
de cortar gastos públicos em so-
ciedades como a brasileira, onde 
imperam o clientelismo e o corpo-
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Executar um sistema orçamentário 
com tamanha rigidez torna-se, por-
tanto, um exercício de futilidade.

O orçamento base zero inverte a 
lógica atual e tem a grande qualida-
de de partir periodicamente de uma 
página em branco, e assim reque-
rer permanente acompanhamento e 
avaliação de resultados das ativida-
des públicas. Cada projeto, novo ou 
preexistente, deve passar por uma rí-
gida avaliação custo-benefício antes 
de ser mantido, redimensionado ou, 
o que é raro no Brasil, eliminado da 
peça orçamentária anual para abrir 
espaço aos programas com retorno 
social mais alto. 

Com o orçamento base zero até o 
conceito de divisão de gastos públi-
cos em obrigatórios e discricionários 
perde sentido, submetendo-os unica-
mente à lógica da eficiência.

Em resumo, o ajuste fiscal em an-
damento, que recai exclusivamente 
sobre a pequena parcela discricio-
nária, é perverso pois não adota 
critérios claros e racionais para de-
terminar os bloqueios de recursos 

seus impactos negativos na retoma-
da da atividade econômica?

A necessária determinação de 
cortar gastos vem sendo executada 
pelo governo de forma canhestra ao 
impor cortes indiscriminados apro-
ximadamente lineares na lista de ru-
bricas orçamentárias. Não cumpre, 
assim, o compromisso de implemen-
tar o orçamento base zero, proposta 
que constava no plano de governo 
do PMDB, a Ponte para o Futuro, 
que visava introduzir mais racionali-
dade no processo orçamentário.

O orçamento público brasileiro 
é incremental. As propostas de alo-
cação de recursos para exercícios 
futuros tomam como baselines os 
projetos e programas em execução 
no exercício em curso. Essa prática 
adota como premissa que os gastos 
e ações em execução são justificáveis 
pelo simples fato de já existirem, ca-
bendo aos que elaboram, aprovam 
e executam os orçamentos públicos 
interferirem apenas em decisões mar-
ginais de acréscimos ou de reduções 
incrementais dos mesmos. 

Planos, programas, ações e ati-
vidades uma vez incluídos no orça-
mento público dificilmente são ava-
liados periodicamente para justificar 
sua continuidade, ou eventual elimi-
nação. Dessa forma, os orçamentos 
tornam-se rígidos, e com o passar do 
tempo carregados de vinculações le-
gais e, portanto, inflexíveis para bai-
xo. Muitos tornam-se obrigatórios, 
e, portanto, inflexíveis para baixo.

Do total dos gastos públicos fe-
derais que atingiram 19,5% do PIB 
em 2015, 15,6% eram obrigatórios 
e, portanto, intocáveis. O restante 
de apenas 3,9% do PIB eram gastos 
discricionários, sobre os quais recai 
todo o esforço de contenção fiscal. 

entre as áreas orçamentárias. Não 
há ações claramente visíveis no sen-
tido de cortar ineficiências e privi-
légios, que deveriam ser totalmente 
eliminados para garantir a continui-
dade de programas com altas taxas 
de retorno social como educação, 
saúde, ciência e tecnologia. 

Com a utilização do orçamento 
base zero, a área de ciência, tecno-
logia e inovação, por exemplo, que 
a literatura econômica mostra ter 
retorno social mais alto que todas as 
demais ações que compõem o orça-
mento, jamais teria redução em sua 
dotação como vem ocorrendo hoje. 
Pelo contrário, ela não só mante-
ria seus recursos, pois em geral são 
investimentos de prazos longos de 
maturação, e que demoram em mé-
dia sete anos para gerarem resul-
tados, como ainda poderia receber 
aportes adicionais originários de 
unidades orçamentárias que pouco 
agregam à sociedade e seriam des-
continuados. É o que países como 
a China têm feito para superar os 
efeitos da crise econômica mundial, 
ampliando o orçamento dessas áre-
as ao invés de reduzi-lo.

Enquanto o setor público bra-
sileiro não adotar processos or-
çamentários de “base zero” (que 
periodicamente revisam e avaliam 
a eficiência dos gastos realizados) 
dificilmente os ajustes fiscais pode-
rão ser executados com a eficácia 
necessária. Sem isto, o necessário 
ajuste fiscal pode vir acompanha-
do de graves efeitos secundários, 
como o risco de sucateamento ir-
recuperável de investimentos feitos 
no passado, como está ocorrendo 
com a pesquisa e desenvolvimento 
nos setores da ciência e da tecnolo-
gia no país. 

A questão que surge, 

portanto, é como 

promover ajustes fiscais 

sem aumentos de tributos 

e, ao mesmo tempo, 

cortar despesas sem 

impactar o crescimento 
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Nesse artigo avaliamos, no contex-
to de um teto do valor real dos gas-
tos públicos, o aumento necessário 
de receita primária para trazer, em 
um número “n” de anos, contados 
a partir de dezembro de 2017, a re-
lação dívida líquida/PIB (b) de volta 
ao seu valor de dezembro 2017.  

O objetivo não é prever a tra-
jetória futura de tais variáveis no 
Brasil. Mas apenas ilustrar como 
operaria a conjugação de meca-
nismos de controle do valor real 
de gastos públicos (como a Emen-
da Complementar de Teto dos  
Gastos – EC 95) se viabilizados po-
lítica e economicamente, e também 
se mantidos ao longo dos anos os 
valores previstos para 2018 dos 
juros reais e do crescimento do 
produto. As simulações baseiam-
se na dinâmica da dívida da forma 
como exemplificada em Cysne e  
Gomes (2017).1

Supomos nos cálculos que a receita 
primária como fração do PIB, uma vez 
elevada no instante inicial (dezembro 
de 2017), permaneça constante no 
tempo. Também por hipótese, juros 
reais (r) e crescimento do PIB (θ) se 
mantêm constantes, ao longo de todo 
o período de tempo considerado, nos 

Razão dívida PIB e 
teto dos gastos 

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

Em artigo anterior nesta revista, 
fizemos o mesmo tipo de exercício, 
mas então trabalhando com a dí-
vida bruta e com a taxa Selic. Um 
problema dessa metodologia é que 
a equação que apresenta a evolução 
da razão dívida/PIB (“b”):  

  simbolizando a derivada de b 
em relação ao tempo, é válida ape-
nas para a dívida líquida, seu uso 
para dívida bruta caracterizando 
uma aproximação.

Assumimos também no cálculo 
anterior que todas as despesas do 
governo federal (e, posteriormen-
te, das demais esferas) fossem co-
bertas pela EC 95, o que não ocor-
re na prática. 

No presente artigo complemen-
tamos os cálculos anteriores com 
as seguintes hipóteses/escolhas al-
ternativas: 

Usamos a dívida líquida do go-1. 
verno geral, ao invés da bruta; 
Usamos a taxa Selic, mas 2. 
também a taxa implícita da 
dívida líquida divulgada pelo 
Banco Central (é pertinente 
assumir que um meio-termo 

valores previstos (em dezembro de 
2017) para o ano de 2018. 

Na inexistência de um teto para o 
valor real dos gastos públicos, a fra-
ção do PIB de despesa primária tam-
bém se supõe constante. Nesse caso, 
manter constante a razão dívida/
PIB implica obter ao final de 2017 
uma receita tributária t(0) que zera 
o valor de (r - θ)b(0) + d, onde d é 
o déficit primário e b(0) é a relação 
dívida/PIB vigente em dezembro de 
2017. Ou, alternativamente, obter 
uma queda das despesas primárias 
do mesmo montante.2

À medida que o tempo passa, 
entretanto, o produto aumenta e 
reduz (pelo mecanismo de imposi-
ção de um teto para o valor real dos 
gastos públicos), a fração do PIB 
tomada pelas despesas primárias do 
governo geral. 

O exercício desenvolvido neste ar-
tigo se concentra nesse fato de forma 
a permitir uma avaliação de quão sig-
nificativa pode ser a conjugação da 
Emenda à Constituição de Teto dos 
Gastos (EC 95) com a manutenção de 
uma taxa razoável (como ocorre no 
momento, comparativamente há al-
guns meses) do excesso dos juros reais 
sobre o crescimento do produto. 
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entre as duas traduza o valor 
mais adequado para análise); 
Usamos a efetiva proporção 3. 
das despesas federais su-
jeitas à EC 95 (84% e não 
mais 100%).

Mantivemos aqui a hipótese, 
entretanto, também pertinente ao 
exercício anterior, que a fração da 
despesa do governo federal sujeita à 
EC 95 (antes 100% e agora 84%) se 
estenda também às duas demais esfe-
ras do setor público. 

As projeções do Relatório Focus 
para 2018 mostram uma inflação de 
4% e uma taxa de crescimento do pro-
duto de 2,68%. Para a taxa de juros, 
consideramos uma taxa Selic de 7% ao 
ano e, alternativamente, uma taxa im-
plícita sobre a dívida líquida de 13,9% 
(de novembro de 2017). 

Trabalhando-se com taxas lo-
garítmicas, tem-se uma diferença 
entre os juros reais “r” e a taxa de 
crescimento do produto real “θ” 
da ordem de 0,2% ou 6,45% ao 
ano, quando se toma, respectiva-
mente, a taxa Selic ou a taxa im-
plícita. Em qualquer dos casos, são 
números que traduzem um cenário 
muito mais favorável do que aque-
le existente há alguns meses. 

Consideramos para o setor público 
geral uma carga tributária de 32,66% 
e o total da receita primária de 35,46% 
do PIB. A diferença entre as duas se 
deve às outras receitas correntes líqui-
das do governo. Tendo em vista o dé-
ficit primário “d” esperado de 2,57%, 
chega-se a um total de despesas primá-
rias de 38,03% do PIB. Para o endi-
vidamento líquido do governo geral 

como fração do PIB “b”, trabalhamos 
com 0,53, número de novembro de 
2017 (b(0)). 

O gráfico objetiva responder à 
seguinte pergunta: dada uma EC 
95 de teto dos gastos viável polí-
tica e economicamente, e manti-
dos constantes ao longo do tempo 
os parâmetros aqui considerados, 
qual seria a variação da receita 
primária a se dar ao final de 2017, 
mantendo-se constante daí para a 
frente, de forma a se trazer a razão 
dívida líquida/PIB de volta ao seu 
patamar de 53% do PIB ao final de 
“n” anos? 

As simulações numéricas são 
apresentadas na figura 1 abaixo.3

A curva de cima trabalha com 
a taxa de juros implícita sobre a 
dívida líquida, ao passo que a cur-

Variação da receita primária (em % PIB) para retorno da  
razão dívida líquida/PIB em “n” anos 
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va de baixo se baseia na taxa Selic. 
Na abscissa mede-se o número de 
anos no qual se deseja que a ra-
zão dívida líquida/PIB retorne ao 
seu valor original de dezembro de 
2017. Na ordenada mede-se a ele-
vação necessária da receita primá-
ria que deve ocorrer em dezembro 
de 2017, mantendo-se constante 
como fração do PIB daí para fren-
te, de forma a viabilizar esse fato. 

A abscissa igual a zero, como 
assinalamos anteriormente, exige 
uma elevação das receitas primá-
rias do montante dado por 2,68% 
do PIB (= 0,002 x 53 + 2,57)%, 
aproximado no gráfico por 2,7, 
quando se toma a Selic como base. 
Ou de 5,99% do PIB (= 0,0645  
x 53 + 2,57)%, aproximado no 
gráfico por 6,0, quando se toma a 
taxa implícita como base. Em am-
bos os casos, lembremos que são 
aumentos que se dão a partir de 
uma receita primária total já de 
35,46% do PIB. 

A partir do ponto n = 0 inicia-se 
o processo de ajuste sobre o qual 
nos concentramos aqui. Assume-se 
de forma aproximada que ao final 
do ano “n” o mecanismo da EC 95 
reduza as despesas sujeitas à EC 95 
(84% do total das despesas) de D 
(relativa a dezembro de 2017) para 
aproximadamente D/(1,0248)^n. E 
mantenha constante, no valor real 
D, os 16% restantes. É esse tipo de 
ajuste provocado pela EC 95 que 
faz as duas curvas da figura 1 ten-
derem para baixo à medida que o 
tempo passa. 

Por exemplo, na curva de baixo, 
no ano 3, o valor da ordenada é 
1,4% do PIB. Isso significa dizer 
que, se se tem por objetivo trazer 
a razão dívida líquida/PIB de vol-

ta ao seu valor original vigente em 
dezembro de 2017 ao final de 3 
anos (valor da abscissa), o aumen-
to da receita primária, no tempo 
zero, e mantido constante daí para 
a frente, é igual a 1,4% do PIB. O 
cálculo vale quando a taxa Selic 
é a taxa relevante. O valor passa 
para 4,8% do PIB quando a taxa 
relevante é a taxa implícita (valor 
da ordenada associada ao ponto  
n = 3 na curva de cima).

O ponto onde cada curva cru-
za o eixo x equivale ao número 
de anos tal que, mantida a receita 
primária de dezembro de 2017 (ou 
seja, com aumento da receita pri-
mária igual a zero, daí o fato de 
cruzar a abscissa), a razão dívida 
líquida/PIB retorna ao seu valor 
vigente em dezembro de 2017. Por 
exemplo, se a taxa relevante é a Se-
lic, isso ocorre (na curva de baixo) 
ao final de 6 anos. Por outro lado, 
se a taxa implícita é considerada a 
mais adequada, tem-se um total de 
21 anos contados a partir de final 
de 2017. 

Tais simulações devem ser obser-
vadas com a devida cautela. Primeiro 
a hipótese de que as demais esferas 
públicas, que não a esfera federal, te-
nham 84% dos seus gastos sujeitos a 
um mecanismo de controle do valor 
real é de difícil viabilização. 

Segundo, crescimento do produto 
não é panaceia nem ocorre sem que 
haja condições para que isso se dê. 
Manter um crescimento ao redor de 
2,5% ao ano, em média, daqui para 
a frente é hipótese otimista na ausên-
cia de reformas. 

Medidas de controle do valor 
real do gasto exigem demonstra-
ção de austeridade no tempo pre-
sente e total desvinculação dos 

gastos ao PIB. Na ausência dos ne-
cessários complementos de ordem 
fiscal, que em grande parte reque-
rem apoio do Congresso, a EC 95 
corre o risco de passar de ativo a 
passivo. Corre o risco de deixar 
desassistidas as funções básicas do 
Estado, com fortíssimos prejuízos 
para a população, para as institui-
ções e para a nação. 

Como o excesso dos juros reais 
sobre o produto é hoje em dia bem 
mais favorável do que há alguns 
meses, entretanto, permanece ain-
da aberta a esperança de um círcu-
lo virtuoso na economia brasileira. 
A manutenção de tal esperança re-
quer um rápido e abrangente tra-
balho legislativo em todas as esfe-
ras públicas. 

1Utilize a equação 10 do trabalho citado. No 
primeiro caso, as despesas primárias como fra-
ção do PIB são constantes. No segundo caso, 
caem exponencialmente à taxa θ.

2Na ausência de um teto para o valor real dos 
gastos, o modelo utilizado, com crescimento 
exógeno do produto, é simétrico entre aumen-
tar taxação e reduzir despesas. É razoável ad-
mitir que, nas atuais circunstâncias, reduções 
de despesa pública sejam preferíveis a eleva-
ções de receita. Se o leitor preferir, as passa-
gens referentes à “elevação de receita” podem 
ser perfeitamente refeitas como “redução de 
despesas”. O mecanismo de ajuste fiscal base-
ado na existência de um teto para o valor dos 
gastos públicos na verdade não é ortogonal a 
essa modificação. Mas o erro no uso concomi-
tante do refraseado acima e dos valores que 
constam da figura 1 é desprezível para efeitos 
de simulação. 

3Utilize a equação 10 de Cysne e Gomes 
(2017). No primeiro caso, as despesas pri-
márias como fração do PIB são constantes. 
No segundo caso, caem exponencialmente 
à taxa θ. 
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Solange Monteiro, Rio de Janeiro

Disseminar o

crédito
BNDES foca sua ação nas micro e 

pequenas empresas e abre uma trilha 
de desafios para que essa escolha se 

reflita na produtividade brasileira

O processo de transição do BNDES a partir do distancia-
mento da malfadada política de financiamento de campeãs 
nacionais tem colocado o banco cada vez mais no caminho 
das micro e pequenas empresas, batizadas de “campeãs in-
visíveis”. De 2017 para cá, várias ações anunciadas foca-
ram esse grupo – de fundos de capital de risco para apoio 
a pequenos negócios inovadores e à mais recente parceria 
com o Sebrae, anunciada em janeiro,  para ampliar o cré-
dito às pequenas, em especial aos microempreendedores 
individuais (MEIs) –, abrindo espaço na carteira e nas po-
líticas da instituição.

Como essas iniciativas serão absorvidas no amplo corpo 
do banco, e detalhes das pretensões quanto a sua extensão 
e profundidade, são informações que possivelmente cons-
tarão do novo plano estratégico do BNDES, cuja gestação 
tomou a agenda dos executivos da avenida Chile em janei-
ro, dedicados a vislumbrar que papel a instituição terá no 
Brasil de 2035. Nas declarações dos porta-vozes, entretan-
to, a mensagem soa clara. “O alvo é que as micro, pequenas 
e médias empresas (MPMEs) passem a representar 50% do 
negócio do banco. Apostamos em um processo que permi-
tirá que o crédito chegue de maneira mais forte, rápida e 
suave para esse público”, diz Marcelo Porteiro, superinten-
dente  da Área de Operações Indiretas do BNDES. 
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Para quem olha os resultados do 
banco em 2017, essa meta não pare-
ce estar longe da realidade. No ano 
passado, os desembolsos para as 
MPMEs representaram 42% do to-
tal, atingindo R$ 29,7 bilhões. Isso, 
entretanto, aconteceu em um cenário 
de forte retração da demanda das 
grandes empresas, com uma queda 
de 33% nos desembolsos e 35% nas 
operações em relação ao observado 
em 2016, de acordo ao Boletim de 
Desempenho do banco de 31 de de-
zembro de 2017. “Em 2017, quando 
se compara a evolução dos desembol-
sos totais do banco em termos reais, 
esse montante equivaleu ao nível de 
2003”, completa Manoel Pires, pes-
quisador associado da FGV IBRE. 
Outro dado ilustrativo: em 2013, ano 
recorde de financiamento do banco, 
a cifra dedicada às MPMEs superou 
o dobro da celebrada em 2017, com  
R$ 63,5 bilhões. Nesse caso, entre-
tanto, representou nove pontos per-
centuais a menos em participação no 
total dos desembolsos (33%). 

Um dos fatores que poderá cola-
borar para o cumprimento da meta 
anunciada pelo BNDES é a estimati-
va de que, mesmo com a economia 
reaquecida, provavelmente o banco 
não voltará ao tamanho do início da 
década. “O BNDES deverá ser menor 
do que no passado, e poderá ser mui-
to mais eficaz assim”, diz Claudio 
Frischtak, presidente da consultoria 
InterB, coautor do estudo “Towards 
a more effective BNDES”, de 2017, 
contratado pelo Banco Mundial. 
Para o consultor, a taxa básica de ju-
ros convergindo para a TLP, tornan-
do o crédito do BNDES menos com-
petitivo em relação a outras fontes, 
é um ponto a favor dessa mudança, 
ao estimular um novo dinamismo 

ao mercado de capitais e aos bancos 
comerciais, abrindo espaço para o  
BNDES focar em atividades diferen-
ciais. “Seria positivo para o banco 
concentrar seu financiamento em 
projetos de infraestrutura com exter-
nalidades específicas, como a ambien-
tal. E explorar muito mais o uso de 
sua capacidade técnica para auxiliar 
tanto municípios em seus projetos 
quanto nas privatizações lato sensu, 
via concessões. Além, claro, de traba-
lhar o crédito a MPMEs que tenham 
potencial de expansão.”

 Porteiro conta que, pelos planos 
do BNDES, essa mudança de foco 
para a pequena empresa se dará 
a partir de duas linhas de ação. A 
primeira é a ampliação da oferta 
de capital de giro, que de agosto de 
2017 a setembro deste ano deverá 
movimentar R$ 20 bilhões. No ano 
passado, as operações de giro já tive-
ram um crescimento expressivo den-
tro dos desembolsos do banco, de 
164%, chegando a R$ 7 bilhões. Um 
dos motivadores desse resultado, diz 
Porteiro, foi a migração do sistema 
de cessão de crédito para o meio di-
gital, com a criação em agosto do 
BNDES Giro, que substituiu o Pro-
grama de Apoio ao Fortalecimento 
da Capacidade de Geração de Em-
prego e Renda (Progeren). “A par-
tir dessa mudança, registramos um 
ganho considerável de novos CNPJs 
que até então nunca tinham acessa-
do crédito do BNDES”, diz. 

 É justamente o maior uso da in-
ternet na relação com os clientes o 
segundo foco de ação do banco para 
atrair MPMEs. “Essa digitalização 
das operações explora o conceito 
de open banking que hoje é muito 
forte na Europa, principalmente no 
Reino Unido”, descreve Porteiro. O 
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ponto de partida foi dado em mea-
dos do ano passado com a criação 
do BNDES Online, uma plataforma 
de conversa entre BNDES e bancos 
repassadores, que permite a aprova-
ção de crédito de forma mais rápida 
e menos burocrática. O primeiro 
serviço a migrar para o online foi 
o crédito agrícola, do Plano Safra; 
depois o capital de giro, e o próxi-
mo, diz Porteiro, será o Finame, li-
nha para compra de bens de capital. 
“Nosso alvo é que isso aconteça até 
o meio deste ano. Com isso, estare-
mos com mais de 80% da carteira 
de MPMEs dentro do mundo total-
mente digital”, diz. Para o Finame, 
a estimativa do banco para 2018 é 
de um aumento de desembolsos em 
20% em relação a 2017, chegando 
a R$ 24 bilhões. 

 Também faz parte dessa iniciati-
va do BNDES a contratação de ser-
viços de fintechs – empresas digitais 
de soluções financeiras –, com uma 
chamada pública que se encerra em 
meados de março (ver pág. 40). “A 
ideia é de que essas empresas ofe-
reçam soluções para potencializar 
o acesso ao crédito de MPEs. De-
vemos provar as propostas inscritas 

no primeiro semestre, escolher as 
melhores e já na segunda metade 
do ano tê-las disponibilizadas”, diz 
o executivo do BNDES. Ele ressal-
ta a importância da parceria com o 
Sebrae nesse processo, que poderá 
aproveitar esse esforço para explo-
rar projetos de educação financeira 
entre pequenos empreendedores. 
“Nossa preocupação é chegar cada 
vez mais no menor, no MEI. Será 
um baita desafio, para o qual não 
paramos de pensar em projetos no-
vos”, diz Porteiro, citando a mo-
delagem de recebíveis de cartão de 
crédito, em curso dentro do banco. 
“Praticamente todo o MEI utiliza 
o cartão de crédito como meio de 
pagamento, mesmo os informais. É 
um grande nicho a se explorar.”

Questão de eficácia
Apesar de medidas de apoio às micro 
e pequenas empresas sempre soa rem 
louváveis, a forma de inserção de 
um banco de desenvolvimento como 
o BNDES nesse nicho é algo que 
divide opiniões. David Kupfer, eco-
nomista professor da UFRJ, afirma 
não ser contrário a um aumento da 

participação do banco como uma 
gente de financiamento das empre-
sas de menor porte, “desde que não 
seja o único foco do banco”. “En-
tendo que o BNDES tem funções 
muito importantes quando ataca 
problemas que exigem concentração 
de capital, que é uma função muito 
característica de um banco de desen-
volvimento, o que implica estar pre-
parado, de forma proficiente, para 
a questão da infraestrututura, por 
exemplo, mas dentro de um princí-
pio de diversificação”, diz. A princi-
pal ressalva do economista da UFRJ 
se concentra na escolha do capital de 
giro como carro-chefe desse apoio. 
“Em um diagnóstico conjuntural de 
baixa propensão de investir e de ne-
cessidade de reequilibrar estrutura 
de capital das empresas, faz sentido 
um apoio temporário e emergencial 
que favoreça uma transição do sis-
tema empresarial brasileiro. Outro 
direcionamento de mais longo prazo 
deixaria o banco muito distante de 
suas tarefas”, afirma.

O economista Mauro Oddo No-
gueira, do Ipea, coautor do livro 
Um Pirilampo no Porão: um pouco 
de luz nos dilemas da produtivida-

R$ bilhões 
correntes

%
Variação % 

2017/16
Número de 

operações (mil)
%

Variação % 
2017/16

MPME 29,7 42 9 366,89 95,6 -36

Micro 8,79 12,4 -35 185,47 48,3 -56

Pequena 7,76 11 10 115,85 30,2 8

Média 13,15 18,6 98 65,56 17,1 55

Grande 41 58 -33 16,94 4,4 -35

TOTAL 70,75 100 -20 383,83 100 -36

Desembolsos BNDES em 2017 por porte de empresa

Fonte: Boletim de Desempenho BNDES dez/17.
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de das pequenas empresas e da in-
formalidade no Brasil, compartilha 
do diagnóstico de Kupfer. “Capital 
de giro não é desenvolvimento eco-
nômico. Não seria papel do banco; 
talvez a dificuldade dessas empresas 
em conseguir crédito no curto pra-
zo leve-o a colaborar em um mo-
mento de alta demanda”, diz. “Mas 
não se deseja que seja uma política 
permanente, pois colabora para a 
sobrevivência de uma empresa em 
um momento pontual de desequi-
líbrio sem focar o crescimento da 
produtividade”, ressalta, destacan-
do que as políticas que mais geram 
transbordamento são, em geral, as 
focadas em bens de capital e as de 
estímulo ao potencial inovador. “E 
quando falo de inovação, esta não 
precisa necessariamente estar vol-
tada ao crescimento; uma empresa 
pode continuar pequena, desde que 
seja produtiva. O que não pode é 
ter ajuda para ficar mal parada”, 
afirma. 

O economista do Ipea recorda 
que, nessa trilha, o BNDES já pos-
sui boas experiências. Entre elas, 

cita o Cartão BNDES, criado em 
2003. Ele é emitido por instituições 
financeiras comerciais com recur-
sos do BNDES, com um sistema 
de liberação de créditos em que o 
histórico da relação bancária do to-
mador de crédito serve de garantia, 
e cujo principal objetivo é financiar 
o investimento e pequenos empre-
sários na aquisição de bens e ser-
viços de fornecedores previamente 
cadastrados no sistema do BNDES. 
Para fazer parte do sistema, esses 
fornecedores respeitam um nível 
de nacionalização mínimo em seus 
produtos. O cartão fechou a pri-
meira década de operação com 58 
mil fornecedores 230 mil produtos 
cadastrados.  “Apesar de ter sofrido 
uma grande queda no ano passado 
(de 52% nos desembolsos e 55% no 
número de operações), é um instru-
mento direcionado que conquistou 
grande abrangência – tem usuários 
em quase todos os municípios bra-
sileiros –, aqueceu a cadeia local e 
conseguiu ir ao cerne da questão, 
de estimular a modernização das 
empresas”, diz Nogueira. 

Estudo do BNDES publicado em 
janeiro deste ano, que mapeou os 
fluxos desse cartão no entorno das 
cidades de Salgueiro (PE), Tapajós 
(PA) e Ubá (MG), demonstra ainda 
um efeito positivo para o desenvol-
vimento regional. A análise levou em 
conta o período de 2010 a 2014, e 
fatores como a capilaridade e o va-
lor dos fluxos envolvendo o cartão. 
Observou-se que, além estimular o 
intercâmbio comercial entre estados 
e municípios, os valores transaciona-
dos tiveram maior crescimento nas 
regiões mais pobres.

Na análise de Claudio Frischtak, 
a nova diretriz do banco tem altos e 
baixos. “Uma das coisas que me pa-
rece correta é a atração de fintechs. 
Se isso no futuro significar a redução 
do papel dos bancos privados como 
repassadores de funding do BNDES, 
e reduzir o custo do crédito, consi-
dero uma medida excelente”, diz. 
“Além disso, a criação de novos fun-
dos para apoiar a inovação (ver pág. 
42), desde que seja entendida não 
apenas como tecnologia de ponta, 
mas inovação em bens e serviços é 

Fonte: Elaboração da Funcex a partir de dados da Secex/MDIC.

Em termos reais, desembolsos do BNDES retrocedem ao nível de 2003
Evolução em R$ bilhões constantes de jan/1995
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perfeito.Só não se pode fazer dessa 
escolha uma dinâmica de emprestar 
por emprestar.”

Por esse motivo, David Kupfer 
considera que a nova diretriz do 
banco não pode ser calcada em 
percentuais rígidos. “Não podemos 
nos fixar em declarações retóricas. 
Hoje o desembolso para pequenos 
negócios cresceu proporcionalmen-
te porque se retraiu menos que nas 
grandes. Mas quando o ciclo eco-
nômico mudar, o banco também 
deverá se ajustar a um novo ciclo, 
isso vai requerer certa capacidade 
de substituição de equipamentos, 
que mitigue nossa defasagem tec-
nológica”, diz. “Nesse momento, 
será importante ter um sistema 
de financiamento adequado para 
que essa onda aconteça mais rapi-
damente possível, de forma mais 
ampla e abrangente, para devolver 
eficiência, produtividade e capaci-
dade de evoluir o sistema produti-
vo brasileiro.” 

O cálculo do equilíbrio, para Ku-
pfer, é feito considerando o acesso ao 

financiamento tem três dimensões: 
custo do capital, problemas de aces-
so, e risco. “Para uma empresa de pe-
queno e médio porte, a maior restri-
ção hoje é no acesso. Do mesmo jeito 
que, para as empresas inovadoras, a 
restrição se concentra no risco, e para 

os grandes investimentos, particular-
mente em infra, a limitação é o custo. 
Claro que todos querem menor cus-
to, maior acesso e menor risco, mas é 
preciso estruturar o sistema de finan-
ciamento atendendo cada demanda 
onde ela é mais necessária.”

*Capital de Giro engloba Programa Especial de Crédito (PEC/BNDES) e Progeren + BNDES Giro. Fonte: BNDES.

Desembolsos anuais do Cartão BNDES e em capital de giro para MPMEs*
Em R$ bilhões nominais

RAIO-X dos programas

Cartão BNDES – (dados de 2016/17)
Número de usuários por CNJP: 151.197
Tíquete médio de operação: R$ 13.550
Número de municípios atendidos: 4.707
Número de municípios com cartões emitidos: 5.438

BNDES Giro
Número de usuários: 15.401
Número de usuários MPEs: 12.320
Desembolso médio das MPEs: R$ 139 mil
Aumento de CNPJs  em 2017, com a plataforma digital: 33% (entre os quais, 
45% MPEs)

Finame – (dados dez/16 a nov/17)
Desembolsos: R$ 19,4 bilhões
Número de beneficiários: 34.772
Participação de MPEs no total: 82% (pessoas física e jurídica)

Fonte: BNDES.
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Eficácia alocativa
Além da questão da forma como em-
prestar, outro ponto levantado pelos 
analistas é como o BNDES poderá 
garantir a eficiência alocativa dos re-
cursos no momento em que amplia 
sua linha de atuação a uma demanda 
de baixa produtividade média. Em 
comparações internacionais, o Brasil 
aparece como um dos países com o 
regime mais amplo de apoio às pe-
quenas empresas, o mais robusto da 
América Latina, mas com baixos re-
sultados quando enfrentado aos da-
dos de produtividade e participação 
dessas empresas no PIB. “Se compa-
rarmos a produtividade do trabalho 
por porte de empresa, no agregado 
de setores, na França a produtividade 
de uma pequena empresa equivale a 
75% da de uma grande empresa, e a 
da microempresa, 70%; na média da 
Argentina, esses percentuais são de 
37% e 22%; e no Brasil, 37% para a 
pequena e 10% para a microempre-
sa”, exemplifica Nogueira. 

“Nosso país tem uma cauda mui-
to gorda de empresas com baixíssima 
produtividade em todos os setores, 
que de certa forma são mantidas gra-
ças a subsídios, gerando um alto cus-
to. Como justificar que essas empresas 
recebam ainda mais apoio?”, questio-
na Frischtak. Em artigo publicado em 
2016, Fernando Veloso, pesquisador 
da FGV IBRE, fez um levantamento 
de vários estudos que apontaram, por 
exemplo, os baixos efeitos do Simples 
na formalização e o emprego, frente 
ao custo tributário que implica. “Re-
gimes como no México, que focam 
a simplificação do cumprimento das 
obrigações tributárias, não das alíquo-
tas, demonstraram ter mais efeito que 
no nosso sistema”, comenta. Recente-
mente, outro levantamento feito por 

Rogério Nagamine Constanzi, pesqui-
sador do Ipea, apresentou os desequi-
líbrios fiscais causados pelo MEI ao 
Regime de Previdência Social (RGPS), 
já que sua contribuição simbólica de 
5% do salário mínimo é insuficiente 
para garantir as despesas com os be-
nefícios que são gerados.  

Guilherme Afif Domingos, presi-
dente do Sebrae, é veemente ao conde-
nar tal avaliação. “Acadêmicos que fa-
zem estudos tratando o Simples como 
renúncia fiscal demonstram desconhe-
cimento constitucional. O Simples é 
um regime próprio tributário, não se 
pode trabalhar com premissas falsas 
que acabam se esparramando pelo 
Ministério da Fazenda”, afirmou, em 
conversa com a Conjuntura Econômi-
ca (ver mais declarações na pág. 44).

Mauro Oddo Nogueira, do Ipea, 
reforça a necessidade de se revisar o 
sistema, mas afirma que o desafio de 
competitividade dessas empresas vai 
além. “Quando vemos que a produti-

vidade das MPEs em países da OCDE 
é tão mais alta que a nossa, nos es-
quecemos de um detalhe: o desenvol-
vimento econômico desses países foi 
alicerçado no mercado interno, en-
quanto o nosso, desde o descobrimen-
to, focou nas exportações”, afirma. 
“Nossa desigualdade de renda inibe 
o consumo mais sofisticado e resulta 
em um universo de pequenas empre-
sas que produzem produtos e serviços 
de baixo conteúdo tecnológico”, diz, 
lembrando que essa baixa produtivi-
dade resulta em emprego pouco qua-
lificado, muitas vezes informal e com 
salários baixos, que novamente se re-
fletem na capacidade de consumo, ge-
rando um círculo vicioso. “Observa-
das nesse contexto, nossas políticas de 
modo geral disputam a migalha que 
cai do prato. Para perseguir eficiência 
e produtividade, não podemos esque-
cer da necessidade de ter uma política 
de desenvolvimento para o país, e não 
só tributária ou do crédito.”  
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Canais digitais

A iniciativa do BNDES de atrair solu-
ções tecnológicas para ampliar e bara-
tear o acesso ao crédito para micro e 
pequenas empresas vai ao encontro de 
um mercado dinâmico no Brasil repre-
sentado pelas fintechs, empresas que 
oferecem serviços financeiros pela in-
ternet. De acordo com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), 
em 2016 o Brasil concentrou 32% do 
total de empreendimentos desse tipo 
na América Latina. Outro levanta-
mento, da FintechLab, indica que até 
setembro de 2017 o número de fin-
techs atuantes no país havia crescido 
36% em relação a dezembro de 2016, 
totalizando 332. Destas, 58 exploram 
o segmento de empréstimos. 

Uma das empresas que em janei-
ro estudava o edital do BNDES in-
teressada em trabalhar com o banco 
é a Nexoos. A fintech foi fundada 
no final de 2014 pelo engenheiro 
Daniel Gomes – que se valeu do co-
nhecimento adquirido previamen-
te em trabalho no setor bancário e 
um mestrado em empreendedorismo 
tecnológico em Londres – em parce-
ria com dois sócios, especializados 
respectivamente na área comercial 
e de tecnologia. O negócio da Ne-
xoos é fechar operações de crédito 
entre pessoas físicas interessadas em 
diversificar seus investimentos e em-
preendimentos em busca de finan-

de empréstimo, a Nexoos possui um 
sistema que usa, além de bancos de 
dados tradicionais, informações que 
vão de operações de e-commerce a 
dados em redes sociais e sites em que 
consumidores avaliam o desempe-
nho de empresas. A diversificação 
setorial e de porte das clientes da 
Nexoos é ampla, mas se concentra 
em negócios do setor de serviços, 
com faturamento anual entre R$ 1 
milhão e R$ 5 milhões.  

Hoje a empresa conta com uma 
lista de 10 mil investidores, dos quais 
1 mil ativos. Após se cadastrarem e 
terem definido o seu perfil de risco, 
cada investidor passa a ter acesso a 
uma lista semanal de empresas que 
buscam financiamento, a partir da 
qual podem escolher a quem desejam 
emprestar e quanto. “Hoje, o retorno 
líquido médio para o investidor tem 
sido de 23% ao ano, já descontadas 
eventuais perdas, muito acima do 
CDI”, compara Gomes. Além do in-
teresse pela parceria com o BNDES, 
a empresa também tem conversado 
com fundos de investimento, focan-
do ampliar sua operação. “Vemos a 
economia se recuperando e queremos 
trabalhar nossos canais para atrair 
empresas com bom perfil e ampliar 
as possibilidades para investidores”, 
diz o CEO da Nexoos, afirmando 
que em 2018 o objetivo da empresa 

ciamento, modelo conhecido como 
peer to peer lending, que elimina o 
papel dos bancos como intermediá-
rios. Esse sistema, entretanto, ainda 
não está regulado no Brasil, o que 
obrigou a empresa a formatar sua 
atividade conforme as regras vigen-
tes. “Fazemos um peer to peer vin-
culado, no qual ainda prescindimos 
de uma instituição financeira para 
formalizar a operação”, conta. En-
tre as instituições que operam com 
essa fintech está o braço financeiro 
da Porto Seguro, que também atuou 
como uma das aceleradoras da em-
presa. Em agosto, o Banco Central 
lançou uma consulta pública sobre 
sociedades de empréstimos entre 
pessoas, encerrada em novembro. A 
expectativa de Gomes é de que entre 
fevereiro e março a proposta final 
desse documento esteja aprovada, o 
que garantirá a regulação plena do 
negócio da Nexoos. 

De janeiro de 2015 até agora, a 
Nexoos concedeu crédito a mais de 
250 empresas, totalizando R$ 36 
milhões em janeiro deste ano. “Hoje 
trabalhamos com um prazo médio 
de pagamento de 21 meses, a um 
custo efetivo total – o que inclui ta-
xas, comissões e tributos – que va-
ria de 1,8% a 3,5% ao mês”, conta 
Gomes. Para a análise de crédito da 
empresa que se inscreve em busca 
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é expandir o volume de empréstimos 
concedidos para R$ 200 milhões, 
contra R$ 29 milhões em 2017. 

Migração para a rede
O potencial de mercado das fintechs 
também tem atraído para dentro da 
web empresas que já criaram mus-
culatura no mercado financeiro. É o 
caso da SRM, cuja semente nasceu 
na década de 1990, como operação 
de factoring de uma indústria têxtil. 
Desde 2005, a SRM cuida da gestão 
e administração de fundos de investi-
mento em direitos creditórios (Fidcs), 
que lhe garantem um lastro em torno 
de R$ 1 bilhão em ativos, permitindo 
um giro em antecipação de recebíveis 
próximo de R$ 7 bilhões ao ano. 

“No início de 2016, com a crise 
econômica, passamos a ser acessados 
por micro e pequenas empresas que 
queriam fazer antecipação de rece-
bíveis, mas não tínhamos estrutura 
para atendê-las”, conta Alexandre 
Góes, diretor de meios de pagamento 
da TrustHub, fintech inaugurada pela 
SRM em novembro de 2017 para 
atender à nova demanda que batia 
à sua porta. Para o início da opera-
ção, a TrustHub contou com a libe-
ração de uma linha de crédito de R$ 
250 milhões pela SRM. Em menos 
de três meses de atividade, a fintech 
já havia antecipado R$ 15 milhões, 
com uma média de 45 operações por 
dia. “Quando descemos para a base 
da pirâmide, a pulverização é maior, 
bem como o risco, mas os ganhos 
são diferenciados. Por isso, imagina-
mos que em no máximo cinco anos a 
TrustHub ficará maior que a SRM”, 
afirma Góes, indicando um agressivo 

plano de negócios que inclui a entra-
da da empresa no negócio de paga-
mento digital em fevereiro, seguido 
de empréstimos à pessoa jurídica e, 
no segundo semestre, no mercado de 
antecipação de recebíveis de cartão 
de crédito. Além do estudo de esten-
der a operação ao Peru e Chile, onde 
a SRM já opera. 

Até agora, os valores médios de an-
tecipação realizados na TrustHub são 
de R$ 15 mil, com prazo de 30 dias. 
“Como não é um produto de pratelei-
ra, como acontece nos bancos, as ta-
xas variam bastante – de 0,7% a 8%, 
até para um mesmo cliente, que pode 
usufruir de uma queda de taxa con-
forme acumula um histórico positivo 
nas operações realizadas”, explica o 
diretor. Em janeiro, a fintech contava 
com 1,9 mil empresas cadastradas, 

com faturamento anual variando de 
R$ 100 mil a R$ 30 milhões. 

Góes afirma que um dos dife-
renciais da empresa é a experiência 
no desenvolvimento de ferramentas 
de avaliação de risco, que permite 
velocidade na liberação de crédito. 
“Para o nosso negócio, o básico são 
as informações da nota fiscal, que se 
transforma em duplicata. O fato de o 
Brasil estar à frente de muitos países 
na emissão da nota fiscal eletrônica 
é um ponto positivo”, diz Góes. Por 
outro lado, o executivo afirma que 
espera maior celeridade dos órgãos 
reguladores para normalizar essa ex-
pansão. “O Banco Central tem cor-
rido atrás da onda das fintechs, mas 
precisamos de agilidade para garan-
tir o crescimento desse mercado com 
credibilidade”, conclui. (S.M.)  

Atividade Número de empresas
Aumento em relação 

a dez/16

Pagamentos 90 27%

Gestão financeira 59 18%

Empréstimos 58 17%

Investimentos 29 9%

Seguros 27 9%

Funding 19 6%

Negociação de dívidas 16 5%

Criptomoedas e DTL 15 5%

Multisserviços 10 3%

Câmbio 9 3%

Total 332

Fintechs no Brasil
Até setembro de 2017 

Fonte: Radar FintechLab nov/2017.
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Ecossistema da inovação

Outro segmento que também está no 
radar do BNDES é o de investimento 
de risco para empresas inovadoras 
com alto potencial de crescimen-
to. Nesse campo, capitaneado pelo 
 BNDESPAR, os projetos começaram 
a ser divulgados no ano passado. Em 
abril, o banco anunciou o desenvol-
vimento de um fundo de crédito es-
truturado, no modelo venture debt, 
focado em empresas já investidas 
por outros fundos e que, pelo perfil 
bancário, não têm acesso a produtos 
de dívida. Em novembro, veiculou-se 
a disposição de R$ 40 milhões para 
o investimento em empresas incuba-
doras instaladas em parques tecno-
lógicos, além da criação de um fun-
do de capital anjo, voltado a apoiar, 
numa primeira fase, 100 empresas 
com faturamento inferior a R$ 1 
milhão, que poderão receber entre  
R$ 100 mil e R$ 500 mil, e cuja cha-
mada pública para seleção de gestor 
encerrou-se em janeiro. 

Felipe Borsato da Silva, do departa-
mento de investimento em fundos do 
BNDES, conta que o objetivo é criar 
iniciativas complementares às já ofere-
cidas pelo banco e desenvolver o ecos-
sistema de risco para essas empresas, 
para que possam se estruturar desde 
o estágio inicial de sua operação, faci-
litando a busca por apoio financeiro. 
Atualmente, o BNDES possui 40 fun-

dos de investimento, envolvendo 
cerca de 160 empresas e R$ 3 bi-
lhões de capital comprometido. 
Entre os de capital semente (CS) 
e venture capital (VC), o grupo de 
fundos Criatec, que nasceu em 2007, 
é o mais reconhecido e representa 
metade – cerca de R$ 500 milhões – 
do valor destinado.

Atualmente o Criatec 
acumula três fundos, 
operados por consór-
cios gestores. “O Criatec 
nos permitiu uma diversificação 
regional impossível de se conquistar 
operando sozinho. Noventa por cento 
do BNDES se concentra neste prédio 
(no centro do Rio de Janeiro) e daqui 
seria impossível cuidar da governan-
ça, aprimorar a gestão e adicionar 
valor em mais de cem empresas espa-
lhadas pelo Brasil”, diz Silva. “Além 
disso, conseguimos ampliar a cober-
tura setorial, que nos fundos privados 
em geral se concentra em desenvolvi-
mentos de TI como para e-commerce 
e aplicativos, de custo relativamente 
baixo e de fácil disseminação”, afir-
ma, citando áreas como de nanotec-
nologia e novos materiais, incluídas 
no Criatec. 

Os fundos Criatec são forma-
dos para durar dez anos, sendo 
os quatro primeiros de seleção 
de empresas e investimento, e os 

seis seguintes de desenvolvimento 
e venda das empresas. Ainda não 
há uma análise completa do desem-
penho do Criatec, pois nenhum até 
agora foi concluído. O primeiro 
fundo, que deveria ser encerrado 
em 2017, teve seu fim posterga-
do para 2019, segundo Silva, pela 
conjuntura negativa dada pela re-
cessão. “Faz sentido esperar a recu-
peração econômica e uma melhora 
de percepção de risco país para 
desinvestir”, diz. “Com a redução 
de liquidez no mercado, mesmo as 
grandes empresas que tinham di-
nheiro em caixa seguraram inves-
timentos. Tanto que a maior parte 
das vendas de sucesso que tivemos 
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nos últimos anos foi para empresas 
estrangeiras”, completa Gustavo 
Junqueira, sócio da Inseed, gestora 
do Criatec 1 junto com a empresa 
Antares. Junqueira cita o exemplo 
da mineira Rizoflora, de controle 
biológico para pragas agrícolas, 
vendida em 2016 para a operação 
brasileira da americana Stoller. 

A análise dos executivos é de que, 
mesmo com a crise, o fundo não irá 
perder dinheiro. A regra geral para 
esse tipo de investimento é que um 
terço das empresas irá muito mal, 
outro terço caminhará de lado, em-
patando o valor investido, e o ter-
ço mais bem-sucedido compensará 
qualquer perda registrada pelo fun-
do. “As 16 empresas que já vende-
mos, do total de 36, obedecem essa 
proporção. Nos casos de sucesso, o 
capital investido foi multiplicado por 
cinco. E, quanto às remanescentes, 
mesmo com a crise elas conseguiram 
expandir seu faturamento anual, em 
média, em 30%, o que é um bom si-
nal”, diz Junqueira. 

Mesmo sem um balanço mais acu-
rado sobre a operação do Criatec, o 
programa foi ganhando aperfeiçoa-
mentos. “Uma dessas mudanças foi 
incluir no cálculo de remuneração de 
performance dos gestores, além do 
resultado financeiro apresentado pe-
las empresas, indicadores relaciona-
dos a externalidades dessas ativida-
des”, conta Silva. “No Criatec 3, por 
exemplo, uma das metas estimuladas 
é a obtenção de receita de exporta-
ções, ou da expansão da operação da 
empresa ao exterior, já que a interna-
cionalização tem sido fortemente re-
lacionada com a inovação”, diz. 

Para o BNDES, outro reflexo da 

resposta positiva do mercado ao 
Criatec é a redução da participação 
do banco nos valores investidos a 
cada novo fundo, de 80% do total 
no Criatec 1 para 65% no Criatec 
2, “e, no terceiro, já estamos abai-
xo dos 60%”, diz Silva. O executivo 
afirma que o norte do banco é ex-
pandir o número de fundos de acor-
do ao apetite do mercado ofertante. 
“Se há demanda e o banco a abraça 
sozinho, isso poderá minar o poten-
cial de desenvolvimento do mercado 
de capitais. No caso do capital se-
mente, a ideia é de que a participa-
ção do BNDES não exceda 25% do 
total do mercado. Assim evitaremos 
críticas de fazer crowding out. Só 
avançaremos mais se o mercado vir 
com a gente”, diz, indicando os pla-
nos do banco de lançar o Criatec 4 
no início de 2019. 

Do lado da demanda, Junqueira 
afirma que não faltarão interessa-
dos. “É difícil dizer qual o ponto 
de equilíbrio, mas estamos longe de 

alcançá-lo. A questão é que, dife-
rentemente do que se vê em países 
como EUA ou europeus, aqui estas 
oportunidades vêm brutas, precisam 
ser trabalhadas junto ao empreen-
dedor”, afirma. Para selecionar as 
empresas investidas no Criatec 1, os 
gestores analisaram 1.850 empre-
sas, de Belém ao Sul do país. Para o 
Criatec 3, seguem um processo simi-
lar, mas, segundo Junqueira, já com 
algumas diferenças positivas. “Hoje 
vemos om resultado o do trabalho 
de aceleradoras, universidades, incu-
badoras, que colaboram no desenho 
do pipeline. Além do avanço da tec-
nologia da informação, que acelera 
a tramitação de propostas”, afirma. 
“No segmento de empresas inova-
doras, não há como trabalhar só. É 
o conjunto dessas forças – universi-
dades, aceleradoras, e uma cultura 
empreendedora que pense a pesquisa 
com viés de mercado – que levará o 
país a ter mais empresas promisso-
ras”, conclui Silva. (S.M.) 

Criatec 1

Patrimônio: R$ 100 milhões (R$ 80 milhões do BNDES com aporte do Banco 
do Nordeste)
Valor do investimento por empresa: até R$ 5 milhões

Criatec 2

Patrimônio: R$ 186 milhões (R$ 123,7 milhões do BNDES mais aportes de 
Banco do Nordeste, Badesul, BRB, BDMG, Bozano Investimentos)
Valor do investimento por empresa: até R$ 6 milhões

Criatec 3

Patrimônio: R$ 217 milhões (BNDES, Afeam, Badesul, Bandes, BDMG, BRDE, 
Fapemig, Fomento PR, Valid S/A, Indeed)
Áreas prioritárias dos fundos: tecnologia de informação e comunicação 
(TIC); agronegócios, nanotecnologia, biotecnologia e novos materiais.

RAIO-X dos fundos CRIATEC
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“Os grandes bancos 
fecharam as portas”

Guilherme Afif Domingos
Presidente do Sebrae Nacional

Foto: Charles Damasceno

Conjuntura Econômica – De 2010 

até agora, o número de micro e pe-

quenas empresas (MPEs) mais que 

duplicou no Brasil, muito em função 

da criação do MEI (Microempreen-

dedor Individual). Como o Sebrae 

e o BNDES se preparam para traba-

lhar com um universo tão amplo?

Permita-me recorrer à história. 
O Sebrae tem 45 anos de existên-
cia. Começou como Sebrae com C, 
não com S, e era uma autarquia, 
vinculada ao Ministério do Plane-
jamento, junto com uma estrutura 
de bancos estaduais de desenvolvi-
mento. O Sebrae foi criado para dar 
condições de acesso à pequena em-
presa ao crédito orientado, a partir 
de uma rede nacional de Centros 
de Assistência Gerencial dos esta-
dos (Ceags), que atuavam junto aos 
bancos de desenvolvimento locais, 
que eram repassadores dos recursos 
do BNDES. Através do tempo, essa 
rede foi fechando, a grande maio-
ria dos bancos de desenvolvimento 
locais desapareceu. Sobraram al-
guns, como no Sul (BRDE), em Mi-
nas Gerais (BDMG), e tem alguma 

coisa no Nordeste absorvida pelo 
Banco do Nordeste, mas o concei-
to de rede desapareceu. Em 1990, 
quando o presidente Collor assu-
miu, resolveu transformar o Sebrae 
com C que era essa autarquia que 
cuidava do crédito orientado, num 
Sebrae com S que seria um serviço 
social autônomo, igual ao Sistema 
S, para dar mais agilidade e ter ar-
recadação própria para cuidar da 
política de apoio à MPE. Só que 
desde essa época o crédito foi coisa 
escassa. Nunca tivemos condições 
de ter um crédito orientado para o 
pequeno, e o próprio BNDES se tor-
nou o banco das grandes empresas, 
nunca chegou a irrigar de manei-
ra satisfatória o sistema de crédito 
desta nova realidade da economia 
social de mercado. Por isso que o 
BNDES agora está querendo voltar 
às origens, e que o Sebrae também 
volte às origens para ser um dos 
centros de orientação para o crédi-
to e o microcrédito. É o desafio de 
retomarmos uma bandeira antiga.  
Estimamos que comece a operar no 
final de março.

Qual a demanda não atendida por 

crédito hoje entre as MPEs?

No ano passado, 84% não tiveram 
acesso a crédito. Chegaram a buscar 
e bateram com a cara na porta, que 
foi fechada pelos grandes bancos. 
Uma das grandes dificuldades do 
BNDES hoje é com seus agentes fi-
nanceiros. Os canais de distribuição 
estão obliterados, exatamente pela 
decisão dos grandes bancos de não 
operar com pequena empresa em 
matéria de crédito. Aí é que entra 
a iniciativa de se trabalhar com fin-
techs, para furar o bloqueio. O pri-
meiro projeto piloto de microcrédito 
que vamos fazer une BNDES, que é 
o funding; à Desenvolve São Paulo, 
agente financeiro remanescente do 
sistema de crédito que será a agência 
repassadora de recursos do BNDES; 
o Sebrae entra com o fundo de aval 
– algo que começamos a fazer há 20 
anos, com um investimento então de 
R$ 25 milhões, que hoje resultou em 
um patrimônio de R$ 830 milhões 
para ser usado –, e entra uma fintech 
como operadora desse microcrédito 
para termos uma estrutura de custo 
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muito reduzida para realizar opera-
ções de até R$ 10 mil, que é o teto 
para esse projeto piloto. 

Qual a estimativa de redução de 

custo para esses empréstimos? 

O grande problema do crédito é que 
você pode até ter uma taxa de juros 
boa, que é o caso da linha direta do 
BNDES, com recursos oriundos do 
FAT. Mas na hora em que você co-
loca o custo administrativo, a ten-
dência dos bancos é sempre buscar 
os créditos maiores. Eles preferem 
emprestar R$ 500 mil para um do 
que emprestar R$ 10 mil para 50. 
Mas o custo fixo das grandes estru-
turas bancárias para operar ambos 
é o mesmo, e eles têm um spread 
monumental – formado por taxa 
de risco, impostos e custo adminis-
trativo. Estamos retirando a taxa 
de risco através do aval, reduzindo 
95% do custo administrativo com 
uma operação de fintech, e só resta-
rão os impostos. 

Considera que o acesso ao crédito 

gere incentivo contra a inadimplên-

cia tributária no MEI? Quanto essa 

inadimplência representa hoje?

Está em um nível de 50%. A ques-
tão do registro como MEI é o gran-
de aprendizado que estamos tendo 
agora. O sistema de registro é tão 
avançado e desburocratizado que o 
empreendedor que se cadastra deve 
gerar as guias de pagamento de im-
posto também pelo sistema. Mas ele 
não tem essa cultura, ele tem cultura 
do carnê. E tudo isso estamos apren-
dendo. Tem um efeito da crise – ape-
sar de que o valor que se recolhe é 
muito baixo para o benefício da 
Previdência –, mas também da de-
sinformação, e ele relaxa, pois con-

tinua com CNPJ, emitindo sua nota 
fiscal. Agora é que estamos fazendo 
uma cobrança de regularização, cujo 
prazo de regularização terminou no 
dia 26 de janeiro. Para não ter seu 
CNPJ cancelado, muita gente correu 
para pagar, e daqui para a frente te-
remos um sistema mais controlado, 
até porque houve um relaxamento 
da própria Receita quanto ao MEI. 
Até o site estava largado. 

Qual a meta de capacitação que acom-

panhará esse esforço de crédito?

Anualmente, temos a entrada de 1 
milhão de novos empreendedores no 
MEI. Tentar fazer capacitação presen-
cial nesse universo é impossível, con-
corda? Então temos que usar as ferra-
mentas tecnológicas. Ao assumirmos 
o Portal do Empreendedor, contamos 
com um acordo entre a Receita Fe-
deral e o Sebrae pelo qual passamos 
a investir nos programas da Receita 
que viessem a retirar obrigações aces-
sórias de MPEs, ao mesmo tempo em 
que damos assistência a elas. A partir 
desse portal, vamos ter os aplicati-
vos para baixar cursos de formação 
e orientação, até com certificação. É 
pelo celular que começaremos a con-
versar com esse povo, porque 100% 
deles têm um celular. 

Uma das preocupações recorrentes 

entre pesquisadores é quanto à eficá-

cia na alocação de recursos na econo-

mia. Como Sebrae e BNDES preten-

dem monitorar o efeito do crédito na 

produtividade dessas empresas?

Queria chamar a atenção para um 
fato: se tiver médias e grandes empre-
sas em 200 municípios brasileiros, é 
muito. Agora, nos 5.370 municípios 
restantes do Brasil toda economia é 
baseada na micro e pequena empre-

sa, que representa a economia social. 
E por que não trazemos desenvolvi-
mento sustentável para essa estrutu-
ra? Porque o dinheiro é tirado de lá e 
não é devolvido. Porque fica na mão 
de um sistema bancário que é o mais 
concentrado do mundo e que hoje 
não compete mais, tanto é que nossa 
taxa de juros é uma vergonha. Então, 
não é preciso quebrar muito estudo 
acadêmico para saber sobre eficácia, 
pois o dinheiro não chega na ponta. 
Por isso estamos trabalhando com 
novas formas para o dinheiro poder 
ficar, como a empresa simples de cré-
dito (ESC), que depois de dois vetos 
conseguimos acertar o modelo, para 
o cidadão emprestar seu próprio 
dinheiro dentro do município onde 
vive, pagando um imposto igual ao 
que ele paga se for aplicar em ren-
da fixa no banco da localidade. 
Portanto, ele passa a ser um agente 
de desenvolvimento local, fazendo 
com que o dinheiro de sua poupan-
ça ajude o financiamento local. Esse 
é o modelo dos Estados Unidos. O 
país tem mais de 5 mil instituições 
bancárias porque lá eles preservam 
o agente financeiro local, enquanto 
aqui no Brasil fizemos uma brutal 
concentração à qual o BNDES se 
juntou a esses agentes distribuidores 
que não distribuem.

E será esse investidor quem definirá 

o potencial do negócio que recebe-

rá o empréstimo?

O risco será dele e ele terá uma remu-
neração sobre esse risco. Ou seja, esse 
cidadão será um fator regulador do 
spread. E não me venham dizer que 
isso é agiotagem, porque agiotagem é 
o cheque especial e o cartão de crédito, 
e o BC tem vergonha quando anuncia 
juros de 350% ao ano.  (S.M.) 



TECNOLOGIA

4 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  F e v e r e i r o  2018

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

O furacão bitcoin
Bitcoin aquece o debate sobre como 
regular esse novo mercado na justa 
medida para prevenir riscos sem tolher 
o potencial das novas tecnologias que 
envolvem as criptomoedas

Depois de uma valorização de mais de 1.500% em 2017, e 

um começo de 2018 na descida da montanha-russa, o bitcoin, 

pioneiro das criptomoedas, confirmou seu nome na lista de 

preocupações de governos e banqueiros centrais ao redor do 

mundo, que buscam compreender o potencial disruptivo das 

inovações trazidas por esse ativo, ao mesmo tempo em que 

discutem como blindar o sistema financeiro de eventuais riscos 

gerados pela moeda virtual. 

Fortes oscilações não são exatamente novidade na história do 

bitcoin, iniciada em 2009. Mas hoje os vaivéns desse ativo im-

plicam um enxugamento de bilhões de dólares, o que o coloca 

na lista de ameaças de bolha, e afetam outras criptomoedas que 

passaram a ganhar terreno na esteira do sucesso do bitcoin, numa 

lista que até janeiro somava 1,5 mil moedas virtuais. “Como ati-

vo de caráter especulativo, esses movimentos são inevitáveis para 

o bitcoin. A questão é que, diferentemente de outros derivativos, 

ainda não sabemos estimar qual o seu valor. Provavelmente está 

abaixo dos US$ 19 mil atingidos no final do ano passado, mas 

ainda é um ponto de interrogação, o que também nos impede de 

saber a profundidade que ele pode atingir numa queda”, explica 

Pablo Cerdeira, professor da FGV Direito Rio. 

O fato é que o tombo de mais de 60% registrado pelo bi-

tcoin entre dezembro e início de fevereiro foi um gol contra 

a facção pró-criptomoedas, preocupada com os efeitos desse 
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vaivém no humor de reguladores e 

do mercado. Do final de 2017 para 

cá, esse placar tem se movimentado 

feericamente de ambos os lados, co-

laborando ainda mais para as osci-

lações de uma moeda volátil por na-

tureza. No fechamento desta edição, 

entretanto, o peso da camisa dos jo-

gadores que se aproximavam da pe-

quena área indicava que a diferen-

ça de gols iria se ampliar contra as 

criptomoedas. De um lado, gigantes 

financeiros norte-americanos como 

Citigroup e JP Morgan bloquea-

ram o uso de seus cartões de crédi-

to para compra de criptomoedas, e 

a empresa Facebook decidiu banir 

anúncios que fizessem referências às 

mesmas. Do outro, o governo chi-

nês anunciou que passaria a barrar 

as empresas de comércio de moedas 

virtuais – conhecidas como exchan-

ges. Os debates têm se intensificado 

no âmbito multilateral, e o próprio 

secretário do Tesouro americano, 

Steven Mnuchin, declarou o desejo 

de que as criptomoedas estivessem 

na pauta da próxima reunião do 

G-20, em março. 

Ordem doméstica
No Brasil, o começo do ano tam-

bém promete algumas definições 

sobre o destino desse mercado. 

Espera-se que até o final de março 

a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) detalhe a proibição feita em 

circular emitida em janeiro de fun-

dos de investimento aplicarem dire-

tamente em criptomoedas. “Nesse 

ofício, ficaram em aberto questões 

como se fundos que fazem investi-

mento no exterior também estariam 

proibidos de aplicar em bitcoins, ou 

se nesse caso valeria a regulamenta-

ção local”, diz Cerdeira, citando o 

caso da Bolsa de Chicago, que em 

dezembro lançou uma plataforma 

de negociação para o mercado fu-

turo de criptomoedas, devidamen-

te aprovada pelo órgão regulador 

dos Estados Unidos, e a sinalização 

dada pela bolsa de Frankfurt de que 

poderá seguir os mesmos passos. 

“Nesse aspecto, a CVM tem sido 

mais dura que o Banco Central”, 

avalia o advogado Bruno Balduc-

cini, do escritório Pinheiro Neto. 

“Ela se posicionou como protetora 

do pequeno poupador, para não ex-

Variação de preço do bitcoin
Em US$
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por a poupança popular a um ativo 

que tem muita volatilidade, sobre o 

qual há pouca informação e o con-

trole é descentralizado”, completa, 

indicando, entretanto, ser contra a 

medida. “Minha opinião particular 

é de que no Brasil buscamos mui-

ta política pública e um Estado que 

decida pelo cidadão, numa postura 

acomodada. E o regulador respon-

de à essa demanda.” 

Até o ano passado, lembra Bal-

duccini, tanto CVM quanto BC se 

posicionaram de forma contida. “O 

BC pareceu entender que qualquer 

regulação prematura poderia ma-

tar uma tecnologia promissora”, 

diz. “Além disso, o banco reconhe-

ce que, em um mercado financeiro 

concentrado como o nosso, uma 

tecnologia que promovesse compe-

tição poderia ser positiva.”

Mas a regulação que ainda não 

chegou pelas mãos do BC poderá 

vir através de projeto de lei – o 

PL 2.303/15, do deputado federal 

Aureo (SD/RJ), que dispõe sobre a 

inclusão de criptomoedas e progra-

mas de milhagem aérea na defini-

ção de “arranjos de pagamento”, 

tornando-os sujeitos à supervisão 

do BC. Esse projeto passou a ser 

fonte de temor do mercado em de-

zembro, quando o deputado Expe-

dito Netto (PSD-RO), relator da 

comissão especial que discutiu o 

PL, anunciou um substitutivo em 

que se proíbe no Brasil a emissão, 

comercialização, intermediação e 

aceitação como meio de pagamen-

to das criptomoedas, inserindo es-

sas atividades no Código Penal. 

Luiz Roberto Calado, economis-

ta da exchange brasileira Mercado 

Bitcoin, conta que empreendedores 

que atuam no setor têm se reunido 

para consolidar propostas alter-

nativas a esse texto. “Não temos 

restrições a sermos regulados, pois 

isso inclusive contribuiria para o 

relacionamento com outros ato-

res do mercado”, diz. A defesa da 

Mercado Bitcoin é que uma regu-

lação brasileira deveria permitir a 

troca de criptomoedas por produ-

tos e serviços, reiterando o Banco 

Central como regulador do seg-

mento, já que se trata de equiparar 

esses ativos a meios de pagamento. 

“E, no caso de ativos digitais que 

se nivelem mais às ações, como os 

Uma empresa, uma moeda

O advogado Fernando Barrueco, do escritório Perrotti e Barrueco, faz parte 

do time que aposta numa evolução regulatória pró-criptomoedas. Ele conta 

que liderou o primeiro caso de processo administrativo aberto na CVM sobre 

o tema. O objetivo era conseguir a liberação da ICO (oferta inicial de moeda) 

da niobium, moeda virtual com a qual Barrueco espera financiar a criação da 

Bomesp (Bolsa de Moedas Digitais Empresariais), que por sua vez estimulará 

outras empresas a criarem suas moedas virtuais para captar recursos e nego-

ciarem entre si, num conceito conhecido como economia distributiva. 

Barrueco dá alguns exemplos de como as transações poderão ocorrer den-

tro da Bomesp. “Hoje, como investidor, você pode aplicar no CDB, por exemplo. 

Mas também poderia comprar a moeda virtual de um supermercado, e ter vá-

rias formas de usá-la: em compras no próprio supermercado; numa ação de 

recompra pelo supermercado, que ofereceria valorização e bônus; ou trocando 

pela moeda de uma outra empresa que ofereça algum produto de seu interes-

se, como uma concessionária ou uma imobiliária.”

A Bomesp foi desenvolvida por um time de especialistas do Brasil e da Áus-

tria, dentro da plataforma ethereum. Foi registrada como austríaca, mas a ope-

ração se concentra no Brasil. A venda de niobiuns começou em dezembro e vai 

até 21 de fevereiro, quando se encerram as emissões de moedas. A expectativa 

de Barrueco é gerar, até lá, entre 15 e 26 milhões de niobiuns – que poderão ser 

transacionados na bolsa, juntamente com outras moedas virtuais – e inaugu-

rar a Bomesp até novembro deste ano. “Com os niobiuns emitidos na primeira 

semana, já conseguimos os R$ 5 milhões que necessitávamos para tornar a 

Bomesp realidade”, diz. 

Com o capital garantido, agora Barrueco só depende que a regulação avan-

ce a seu favor. “Se continuarmos no caminho da identificação das criptomoe-

das como ativos não financeiros, incentivaremos empresas e pessoas a entrar 

nessa tecnologia e promover uma quebra de paradigmas”, afirma.
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tokens, estarem sob a regulação da 

CVM”, diz.

A Mercado Bitcoin é uma das 

provas que, mesmo em escala me-

nor, o Brasil não ficou de fora da 

febre das criptomoedas. A empre-

sa não quis citar o montante mo-

vimentado em 2017 pela empre-

sa, mas afirma que o número de 

clientes cadastrados quadruplicou, 

para 800 mil. Como base de com-

paração, a BM&F Bovespa fechou 

janeiro com 621 mil investidores 

pessoa física. “Em geral, o perfil 

dos investidores que nos buscam é 

de jovens, em geral do sexo mas-

culino, que gostam de tecnologia e 

estão começando a poupar”, des-

creve Calado. Mas a mesma vitrine 

que expõe a Mercado Bitcoin aos 

olhos dos investidores também a 

torna alvo das reações do mercado 

frente ao avanço desse tipo de in-

vestimento. Em janeiro, a empresa 

entrou com ação contra o Santan-

der, depois de o banco notificar a 

empresa de que fecharia a conta na 

qual a Mercado faz suas transações 

de compra e venda de moedas vir-

tuais, alegando “desinteresse co-

mercial”. A empresa não quis co-

mentar o caso, em andamento, que 

se une a outros dois já enfrentados 

por ela, envolvendo outras institui-

ções financeiras. 

Balduccini explica que, no caso 

das exchanges, é possível garantir 

uma regulação adequada com os 

instrumentos que a atual legislação 

brasileira dispõe. “Para isso, temos: 

o Código de Defesa do Consumidor, 

porque ela tem relação com pessoas 

físicas, então precisa ser transparen-

te no contrato; o Código Civil, para 

garantir o direito a perdas e danos 

caso o investidor tenha prejuízo por 

falha da empresa; e, por receberem 

recursos de terceiros, as exchanges 

também caem numa regra geral de 

lavagem de dinheiro, que as obriga a 

reportar toda operação considerada 

suspeita”, enumera.  

Cerdeira, da FGV Direito Rio, 

ressalta a importância de, no pro-

cesso de selecionar as regras desse 

jogo, também se busque preservar 

a potencialidade do blockchain – a 

tecnologia que permite a emissão e 

gestão do bitcoin a partir de um ban-

co de dados público e imutável. “Se 

no caso de uma moeda tradicional a 

segurança é dada pela capacidade de 

liquidação que o Estado tem daque-

le ativo que emitiu, no caso do bi-

tcoin a segurança reside na garantia 

de que esse banco de dados não será 

violado”, compara Cerdeira. 

O advogado Fernando Barrueco, 

do escritório Perrotti e Barrueco, 

explica que com o blockchain e as 

plataformas que surgiram a partir 

dele, não há limite para a transfor-

mação de dados em ativo digital. 

“Ele permitirá ações que vão do 

registro de escrituras de imóveis à 

transmissão de créditos de carbono 

e até uma votação para presidente 

através do celular”, exemplifica. 

Não são poucos os atores que se 

debruçam para tornar essas possi-

bilidades realidade. Entre eles, as 

próprias instituições financeiras. 

“Em nível mundial, o consórcio 

R3, que agrega cerca de 70 bancos 

incluindo alguns brasileiros, como 

Itaú e Bradesco, trabalha basica-

mente para o desenvolvimento de 

produtos usando uma estrutura 

de pagamentos baseada no blo-

ckchain”, diz Balduccini. No cam-

po doméstico, a Federação Brasi-

leira de Bancos (Febraban) possui 

um grupo de estudos de blockchain 

desde 2016. No ano passado, a fe-

deração testou em diferentes plata-

formas permissionadas um modelo 

que possibilita às instituições fi-

nanceiras operarem um regime de 

compartilhamento de dados permi-

tindo privacidade e rastreabilidade 

de informações. “Isso comprova 

que o blockchain é a tendência 

para o futuro quando se busca 

redução de custos e aumento de 

eficiência”, afirma o advogado da 

Pinheiro Neto. “Algumas soluções 

brotarão, outras poderão ser aba-

fadas por interesses econômicos, 

mas não há como negar que essa 

tecnologia gerará um monte de fi-

lhotes que mudarão a forma de se 

fazer vários negócios”, conclui. 

A Mercado Bitcoin é uma 

das provas que, mesmo 

em escala menor, o Brasil 

não ficou de fora da febre 

das criptomoedas. Em 

2017 o número de clientes 

cadastrados quadruplicou
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Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro

Setores tradicionais na resistência
Recessão, somada à crescente concorrência asiática no mercado 
externo, afeta produção dos setores têxtil, calçadista e moveleiro, 
evidenciando os desafios de competitividade dessas indústrias

No artigo “Auge e declínio da indús-
tria no Brasil”, os economistas e pes-
quisadores Regis Bonelli (infelizmente, 
falecido no final do ano passado) e 
Armando Castelar Pinheiro, da FGV 
IBRE, referenciados no clássico estudo 
de Albert Fishlow “Origens e consequ-
ências da substituição de importações 
no Brasil” (1972), partem do princí-
pio de que a industrialização brasi-
leira, ocorrida entre a última década 
do século XIX e a década de 1980, 
aconteceu como um processo clássico 
de substituição de importações para 
abastecer o mercado interno. O artigo 
faz parte do livro A Crise de Cresci-
mento do Brasil, organizado por Bo-
nelli e Fernando Veloso, este também 
pesquisador da FGV IBRE (Elsevier: 
FGV IBRE – 2016).

Inicialmente, até o começo da 
década de 1950, eles avaliam que 
a industrialização ocorreu a partir 
de impulsos furtuitos, sejam de-
correntes dos financiamentos infla-
cionários concedidos no processo 
que ficou historicamente conhecido 
como “encilhamento” (início do re-
gime republicano, com Ruy Barbo-
sa como ministro da Fazenda), se-
jam resultantes da escassez de bens 
importados como ocorreu nas duas 
guerras mundiais (1914-1918 e 
1939-1945) e na Grande Depressão 
de 1929 e anos seguintes.

A partir dos anos 1950 a in-
dustrialização como estratégia 
e a substituição de importa-
ções como tática tornam-
se uma política  planejada 

de governo, com objetivos claros a 
serem perseguidos. São exemplos 
clássicos dessa política o Programa de 
Metas do presidente Juscelino Kubits-
chek (1956-1961), e os Planos Nacio-
nais de Desenvolvimento (PNDs) do 
regime militar (1964-1985).

Foi no primeiro período, o da 
substituição em marcha forçada, 
que nasceram os principais setores 
chamados tradicionais, justamente 
em decorrência desse pioneirismo 
da indústria brasileira, como o têx-
til, o calçadista e o de móveis, que 

serão examinados nesta 
reportagem, além 

de outros que 
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res mais intensivos em tecnologia. O 
presidente executivo da Associação 
Brasileira da Indústria de Calçados 
(Abicalçados), Heitor Klein, traz 
um exemplo emblemático: segundo 
ele, em 1993 o Brasil respondia por 
12,3% das importações de calça-
dos dos Estados Unidos, enquanto 
a China não passava de 3%. Hoje 
os chineses dominam mais de 50% 
daquele que é o maior mercado do 
mundo, enquanto a participação 
brasileira caiu para a casa dos 2%.

No setor de móveis o presidente 
executivo da Artefama Móveis, de 
São Bento do Sul-SC (maior expor-
tadora brasileira do setor para os Es-
tados Unidos), José Antônio Franzo-
ni, afirma que o grande destaque nas 
exportações do setor já é o Vietnã, 
com cerca de US$ 8 bilhões comer-
cializados no ano passado. O Brasil 
que, segundo dados do Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC), exportou no ano 
passado US$ 622 bilhões de móveis 
e partes (exceto médico-cirúrgicos), 

exportava em 2005 quase US$ 1 bi-
lhão (US$ 995,3 milhões).

E, segundo Fernando Pimentel, 
presidente da Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Confecção 
(Abit), o setor hoje exporta cerca de 
US$ 1 bilhão por ano, enquanto o 
Brasil importa quase US$ 5 bilhões 
de têxteis e confecção. O esforço da 
Abit, em cooperação com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex), é para 
recuperar um nível de vendas externas 
que, segundo Pimentel, já alcançou 
entre US$ 5 bilhões e US$ 6 bilhões.  
No ano passado, apenas entre roupas 
femininas e masculinas, fios e fibras 
têxteis sintéticas e tecidos sintéticos, 
o Brasil importou US$ 3 bilhões.

Embora os dados do MDIC mos-
trem que houve crescimento de 9,27% 
nas exportações de calçados, de 8,05% 
nas de móveis e aumentos expressivos 
em vários produtos da cadeia têxtil e 
de confecção (como de 17,44% em 
vestuário para mulheres e meninas, de 
US$ 71,6 milhões para US$ 84,1 mi-

seguem na primeira linha da indústria 
nacional, como o de alimentos e bebi-
das e o metalúrgico. Tradicionais pelo 
pioneirismo, por terem nascido para 
substituir produtos importados no 
mercado doméstico, tradicionais por 
outras características intrínsecas que 
os distinguem, sendo a principal delas 
o uso intensivo de mão de obra.

Com fartura de mão de obra e em 
processo intensivo de industrialização 
a partir do final da década de 1970, 
com a implantação pelo líder Deng 
Xiaoping de um regime econômico 
popularmente chamado de “socialis-
mo de mercado”, a China tornou-se 
um pesadelo para alguns desses se-
tores tradicionais, tanto no abasteci-
mento do mercado interno quanto na 
disputa por mercados internacionais.

O setor têxtil e de confecção, o 
de calçados e o de móveis enfren-
taram de forma particularmente 
intensa essa concorrência que vem 
cada vez mais incorporando outros 
atores asiáticos, à medida que a 
China volta suas baterias para seto-

Exportações de calçados caíram a quase à metade de 2007
Evolução anual das exportações de calçados em valor (2005-2017) – valor (US$ milhões)

Fonte: MDIC.
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moderada, os números acumulados 
do IBGE também mostram resulta-
dos ruins para os três setores, em-
bora em alguns casos a queda tenha 
sido inferior à da indústria de trans-
formação, cujo tombo no período 
foi de 17,0%. Nesses quatro anos, a 
fabricação de produtos têxteis caiu 
20,0%, a confecção de vestuário e 
acessórios caiu 16,5%, a indústria 
de couros e calçados recuou 11,6% 
e a de móveis experimentou um 
tombo de 24,9%.

O texto de Bonelli e Castelar con-
clui, para a indústria de transfor-
mação como um todo, que a perda 
de competitividade que levou a seu 
encolhimento enquanto participa-
ção no Valor Agregado (VA) total da 
economia, em 2014, para níveis in-
feriores aos de 1947, tanto a preços 
constantes de 2010 quanto a preços 
correntes (13,8% e 10,9%, contra 
14,4% e 11,9%, respectivamente), 
deveu-se mais a uma combinação de 
fatores internos, comandados pela 

lhões) os valores são baixos se compa-
rados aos dos grandes competidores 
internacionais (a China detém cerca 
de 34% do comércio internacional do 
setor que é de US$ 760 bilhões, segun-
do o presidente da Abit).

Esse quadro, mais a recessão de 
aproximadamente 9% sofrida pela 
economia brasileira entre o final 
de 2014 e 2016, tem reflexo direto 
nos números da produção física dos 
três setores medida pelo IBGE. De 
2003, quando a concorrência asiáti-
ca tornou-se mais acirrada, até 2017, 
enquanto a produção industrial bra-
sileira cresceu 9,8% e a indústria de 
transformação 6,4%, a fabricação de 
produtos têxteis caiu 36,1%, a con-
fecção de artigos de vestuário e aces-
sórios declinou 32,3%, a indústria de 
couro e calçados (o IBGE não separa 
as duas categorias) caiu 38,4% e a de 
móveis recuou 8,7%.

Quando a comparação é restrita 
aos anos da maior crise brasileira, 
incluindo um 2017 de recuperação 

queda na produtividade de 0,9% ao 
ano de 1995 a 2014 e pelo aumento 
do custo unitário do trabalho (CUT) 
do que por problemas de concorrên-
cia desleal por parte dos asiáticos.

Em outro artigo, O Fraco Desem-
penho da Indústria é Culpa da Crise? 
(Ensaios IBRE de Economia Brasilei-
ra – 1), Bonelli, Castelar, organizado-
res do livro, e a pesquisadora Luiza 
Niemeyer classificam como líderes, 
não líderes (neutros) e retardatários 
os setores que mais e menos contri-
buíram para o crescimento industrial 
no período de 2003 a 2013, dividido 
em duas etapas (2003-2008 e 2008-
2013). Na primeira etapa, confecções 
e calçados aparecem como retarda-
tários e têxteis e móveis como não 
líderes. Na segunda, confecções e 
calçados têm a companhia dos têxteis 
como retardatários e os móveis apa-
recem entre os líderes. 

A avaliação de que os problemas 
internos da economia brasileira são 
mais decisivos para as dificuldades 
competitivas dos três setores do que 
o comportamento dos concorrentes, 
é compartilhada pela maioria das 
fontes ouvidas para esta matéria, 
inclusive por fontes setoriais, em-
bora o setor calçadista tenha obtido 
do governo brasileiro a aposição de 
uma sobretaxa antidumping sobre os 
calçados chineses que vigora desde 
2010. A sobretaxa foi de US$ 13,85 
por par até março de 2016 quando 
foi reduzida para US$ 10,22, vigente 
por mais cinco anos.

Mesmo a sobretaxa tendo reduzi-
do substancialmente as importações 
de calçados da China, ela abriu espa-
ço para o crescimento das compras de 
outros países asiáticos, supostamente 
em uma operação triangular com a 
indústria chinesa. Hoje o maior ex-Fontes: IEMI/Secex/Abimóvel.
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China México EUA Coreia do Sul Polônia
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China lidera com folga venda de móveis para o Brasil
Os cinco principais exportadores de móveis para o Brasil em 2017
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portador de calçados para o Brasil 
é o Vietnã. Mas o entendimento da 
maioria das lideranças setoriais é que 
os maiores problemas de competiti-
vidade dos três setores estão mais no 
chamado “Custo Brasil” do que em 
práticas desleais da concorrência.

Reação em 2017 a confirmar
De acordo com André Macedo, ge-
rente da Coordenação de Indústria 
do IBGE, os setores tradicionais 
apresentaram em 2017 um movi-
mento de recuperação, assim como a 
indústria de transformação como um 
todo, que ainda precisa ser observa-
do para apurar sua consistência. 
Somente o setor de calçados, com 
1,3%, cresceu abaixo da média da 
indústria de transformação (2,2%). 
A indústria têxtil cresceu 5,6%, a de 
confecções (a classificação do IBGE 
separa os dois segmentos), 3,5% e a 
de móveis, 4,6%.

Os números do ano passado es-
condem um abismo entre o nível 
da produção atual e os picos alcan-
çados no passado, na maioria dos 
casos, em priscas eras. Segundo os 
dados do IBGE, enquanto a indús-
tria de transformação fechou 2017 
com uma defasagem de 16% em re-
lação ao pico alcançado em junho 
de 2013, o setor têxtil estava 38,4% 
abaixo do pico registrado em julho 
de 2004, a indústria de vestuário 
e confecções estava 33,9% abaixo 
do pico de novembro de 2002, a de 
calçados, 42,7% defasada em rela-
ção ao auge da produção registra-
do em abril de 2002 e a de móveis, 
23,4% abaixo do pico alcançado 
em março de 2013.

Macedo adverte que a base de 
comparação muito deprimida é um 

fator favorável a números alenta-
dores constatados na hora em que 
começa a recuperação, daí a necessi-
dade de uma observação mais longa 
para que seja possível tirar conclu-
sões definitivas. De acordo com o 
técnico do IBGE, assim como uma 
observação mais longa dos dados já 
conhecidos mostra uma influência 
das importações nas dificuldades 
dos setores tradicionais, os números 
mais recentes revelam que, além do 
efeito estatístico da base de compa-
ração baixa, há sobre a recuperação 
constatada influência da busca do 
mercado externo como alternativa à 
queda da demanda doméstica ocor-
rida especialmente em 2015 e 2016.

O especialista em indústria Mau-
ricio Canêdo, professor da Escola 
Brasileira de Economia e Finanças 
da FGV (FGV EPGE), destaca em 
primeiro plano que o problema nú-
mero um dos setores tradicionais 
da indústria brasileira é que esses 
setores, mesmo que utilizem ma-
quinário moderno, são, por nature-

za, intensivos em mão de obra. “É 
aí que eles batem de frente com os 
asiáticos que possuem mais mão de 
obra, muito mais barata”, pondera, 
acrescentando que quando a esse 
fator se soma o “Custo Brasil” a 
batida fica ainda mais violenta.

Canêdo entende ser “óbvio” que 
o caminho da competitividade en-
tre os dois obstáculos citados acima 
está na redução do “Custo Brasil”, 
considerando ser inviável pensar em 
competir em mão de obra com países 
como Bangladesh e Vietnã, que vêm 
experimentando forte crescimento 
nas indústrias tradicionais. “A saída 
para estes setores da indústria bra-
sileira é pegar o caminho do design 
mais sofisticado, tanto em calçados 
quanto em móveis e tecidos”, argu-
menta o pesquisador, enfatizando 
que a competição por preço é inviá-
vel para a indústria brasileira.

Segundo ele, a busca de cami-
nhos alternativos para competir co-
brará seu preço: “Vai quebrar muita 
empresa, e os sobreviventes serão 

Mesmo com concorrência chinesa,  
EUA ainda é maior comprador de móveis

Os cinco maiores importadores de móveis brasileiros em 2017
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Fontes: IEMI/Secex/Abimóvel.
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aqueles que conseguirem inovar”, 
afirma, lembrando que este foi o 
caminho encontrado pela indústria 
de móveis dos Estados Unidos após 
a invasão de produtos baratos de 
origem chinesa. “Produzir sapatos 
e confecções como commodities, 
esquece!”, aconselha, ressaltando 
ser esta justamente a estratégia dos 
asiá ticos, deixando para as indús-
trias locais ou mais desenvolvidas 
tecnologicamente a fatia de merca-
do dos produtos mais sofisticados e, 
consequentemente, mais caros.

Canêdo acrescenta que a China 
já está dando seu salto para além da 
commoditização das indústrias tradi-
cionais, estimulando a transferência 
de parte desses setores para países 
vizinhos que ainda estão no começo 
dos seus processos de urbanização 
industrial, como Bangladesh, em 
uma estratégia de ganhos mútuos.

O caminho chinês é transferir as 
fábricas de calçados e confecções, por 
exemplo, para esses países, levando 
junto com elas projetos de moderni-
zação da infraestrutura logística (por-
tos, rodovias, ferrovias etc.) que são 

construídas com projetos, equipa-
mentos, materiais e até mão de obra 
chineses, em uma estratégia que gera 
ganhos para ambas as partes e per-
mite à China seguir em frente no seu 
objetivo de tornar-se uma economia 
de ponta em nível mundial.

“A gente precisa tentar fazer o 
mesmo, mal comparando”, avalia. E 
por que o Brasil, que tem um pro-
cesso de industrialização mais antigo 
do que o chinês, acabou ficando para 
trás? Para Canêdo, são muitos os fa-
tores, começando por uma política 
industrial ruim, marcada pelo pro-
tecionismo sem prazo para acabar, 
uma industrialização autárquica, 
voltada para o mercado doméstico. 
“É o modelo da indústria automobi-
lística, uma indústria nascente há 70 
anos”, alfineta.

O economista compara a estra-
tégia brasileira com a da Coreia 
do Sul e a da China, países que na 
década de 1970 encontravam-se 
em estágios de industrialização se-
melhantes ou até inferiores ao bra-
sileiro. Hoje os coreanos pratica-
mente já estão inseridos no mundo 

desenvolvido e os chineses seguem 
no mesmo rumo, enquanto o Brasil 
patina. Além de uma política indus-
trial mais efetiva, Canêdo lembra 
que a Coreia do Sul concentrou for-
tes investimentos em infraestrutura 
e educação, além de desenvolver 
um ambiente de negócios amigável 
para atrair os investidores.

“Nós ficamos no meio do cami-
nho”, lamenta, destacando que o 
Brasil tem uma infraestrutura ruim e 
dependente de investimentos públicos 
inviáveis atualmente, tanto financeira 
quanto gerencialmente, ou de crédi-
tos do BNDES que acabam saindo de 
uma forma ou de outra do bolso do 
Estado. “Precisamos ter um marco re-
gulatório azeitado para que possamos 
atrair investidores e financiadores 
privados”, aponta. No âmbito mi-
croeconômico, reafirma a necessidade 
da busca por um caminho inovador, 
afirmando que, além do badalado 
exemplo das sandálias Havaianas 
(grupo Alpargatas), deve haver tanto 
em calçados quanto em móveis e te-
cidos/vestuário empresas que já estão 
obtendo sucesso neste rumo. 

Têxteis têm quase o dobro da queda da indústria de transformação
Crescimento anual da indústria de transformação e têxtil – 2003-2017*

*Até novembro. **Até novembro - acumulado. Fonte: IBGE.
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Setor calçadista: 
entre China e Itália

Heitor Klein, presidente da Abi-
calçados, disse que não apenas a 
Alpargatas, mas o setor como um 
todo já percebeu que a rota da ino-
vação e modernização é a única 
que vai assegurar a sobrevivência 
e a retomada do seu crescimento. 
“Navegamos em uma faixa inter-
mediária entre o produto europeu 
e o asiático”, afirma, utilizando a 
Itália como símbolo da sofisticação 
e da qualidade da Europa e a China 
como emblema da produção maciça 
a preços baixos da Ásia.

“Não temos a qualificação do 
produto europeu, mas somos mais 
qualificados do que os asiáticos e 
nossos preços também estão em 
uma faixa intermediária entre os 
dois”, disse Klein, ressalvando que 
somente no segmento de calçados 
esportivos os produtos dos países 
da Ásia são top de linha. O líder 
calçadista enfatizou que o setor 
está consciente da batalha pela 
competitividade, que passa pela 
inovação e pela produtividade, e 
que vem fazendo força para vencer 
essa batalha, afirmando que o obs-
táculo maior vem do “Custo Bra-
sil” e não do fabricante.

“Intramuros, a nossa competiti-
vidade não deve nada a ninguém. 
O problema é que nossas fábri-

cas estão localizadas no Brasil e, 
quando o produto sai da fábrica é 
uma desgraceira”, argumenta. Se-
gundo Klein, não é incomum, por 
exemplo, que um fabricante do Rio 
Grande do Sul, maior polo calça-
dista do país, tenha uma carga des-
tinada ao Hemisfério Norte para 
ser embarcada no porto de Rio 
Grande (RS), mas que por proble-
mas estruturais do porto não con-
segue embarcar seus produtos no 
dia escalado. A alternativa, nesses 
casos, é mandar às pressas a carga 
em caminhão para o porto de San-
tos (SP), muitas vezes para que ela 
seja embarcada no mesmo navio, 
com pesados ônus adicionais.

De acordo com o presidente da 
Abicalçados, o setor chegou a ex-
portar, em 1993, US$ 1,85 bilhão, 
praticamente o triplo do que expor-
ta atualmente. Outro dado preocu-
pante: segundo dados da Pesquisa 
Industrial Anual do IBGE, o total de 
empregados no setor coureiro-cal-
çadista (a classificação junta os dois 
segmentos) brasileiro era de 425,3 
mil pessoas em 2010 e caiu para 357 
mil em 2015, último dado disponí-
vel, uma redução de 16,1%.

O que acontece, segundo a avalia-
ção de Klein, é que, como o problema 
da competitividade estrutural do país 
não se resolve, a indústria fica à mercê 
da variação cambial que, quando está 

Setor
Pico de produção 

(mês/ano)
Defasagem (%)

Indústria de 
transformação

julho 2013 16,0

Têxtil julho 2004 38,4

Vestuário novembro 2002 34,9

Calçados abril 2002 42,7

Móveis março 2013 23,4

Fonte: IBGE.

Setor de calçados está defasado 44,6% em relação ao pico
Defasagem em relação ao pico de produção 

Indústria de transformação e setores tradicionais
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favorável, mascara a deficiência da 
infraestrutura. Segundo ele, quando 
houve o pico exportador na década 
de 1990, o câmbio estava favorável, 
mas atualmente, com o dólar cami-
nhando para R$ 3,00, a tendência é 
“o setor produtivo parar”, exagera.

Segundo o executivo, a prova de 
que o produto brasileiro é competi-
tivo quando visto por si só é que nos 
últimos 15 anos o total de países que 
importam calçados brasileiros cres-
ceu cerca de 50%, chegando hoje a 
150, mesmo com a queda dos últi-
mos anos. Para além das Havaianas, 
ele cita marcas como Melissa, Ipane-
ma, Jorge Bichoff e Picadilly como 
alguns exemplos de produtos brasi-
leiros que já gozam de alto conceito 
no mercado internacional.

Klein disse que a chegada da 
China ao mercado internacional de 
calçados no final da década de 1990 
teve impacto elevado na produção 
brasileira, mas segundo ele, esse im-
pacto foi multiplicado a partir de 

2007 quando os fabricantes chineses 
descobriram o mercado doméstico 
brasileiro, utilizando muitas vezes 
de práticas desleais, como exportar 
a preços inferiores aos praticados no 
seu mercado doméstico.

Entendendo que a prática repre-
sentava um caso clássico de “dum-

ping”, o governo brasileiro insti-
tuiu a partir de 2010 a sobretaxa 
antidumping que está prevista para 
permanecer em vigor até 2021. 
Klein reconhece que a sobretaxa 
traz “algum conforto”, mas res-
salta que hoje a China não é mais 
o principal exportador de calça-
dos para o Brasil, posto ocupado 
pelo Vietnã. Segundo o executivo, 
hoje a indústria chinesa começa 
também a utilizar países africanos 
como plataformas para produzir 
e exportar calçados, destacando a 
Etiópia e a Nigéria.

Klein reafirma que a indústria cal-
çadista brasileira é competitiva e que 
o país, resolvidos os problemas estru-
turais conhecidos, tem vocação para 
ser o grande fornecedor de calçados 
para o Ocidente, especialmente para 
a América Latina, da Argentina ao 
México. E alfineta: “A gente não pode 
pensar que o agronegócio irá sustentar 
o crescimento. Com todo respeito, o 
agro não gera emprego”. (C.S.) 

Setor calçadista teve o desempenho menos pior na crise
Crescimento anual da indústria de transformação e do setor de calçados  2003-2017*

*Até novembro. **Até novembro - acumulado. Fonte: IBGE.
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Produção moveleira: 
por uma banda cambial

Embora espalhada por praticamente 
todos os estados brasileiros, a indús-
tria de móveis tem mais de 80% da 
sua produção concentrada nos es-
tados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo e Minas 
Gerais. Até novembro do ano pas-
sado, segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria do Mobiliário 
(Abimóvel), o setor produziu 45,12 
milhões de peças, com crescimento 
de 4,4% sobre o mesmo período de 
2016. O consumo aparente alcançou 
44,73 milhões de peças, com cresci-
mento de 4,8% sobre os primeiros 
11 meses de 2016.

Com produção doméstica e con-
sumo tão ajustados, não chega a 
ser muito expressiva a inserção 
internacional do setor. De acordo 
com a Abimóvel, até novembro as 
importações representaram 2,6% 
do consumo aparente, e as expor-
tações, 3,1% da produção. Segun-
do os dados da associação, que en-
globam todos os tipos de móveis, 
as exportações em 2017 somaram 
US$ 650,5 milhões e as importa-
ções, US$ 626 milhões.

Distribuída por polos bem defi-
nidos – os principais, segundo José 
Antonio Franzoni, presidente da Ar-
tefama Móveis, são os de Bento Gon-
çalves (RS), São Bento do Sul (SC), 

Chapecó (SC), Arapongas (PR), Mi-
rassol/Votuporanga (SP) e Ubá (MG) 
–, a indústria moveleira do Brasil es-
conde sob esse aparente equilíbrio 
um grande potencial desperdiçado, 
tanto que em 2005 o setor exportou 
perto de US$ 1 bilhão.

Franzoni ressalta que a indús-
tria brasileira tem potencial para ir 
bem mais longe, lembrando que no 
Brasil uma árvore de pínus leva 18 
anos para atingir o ponto ideal de 
corte, contra até 70 anos dos países 
concorrentes. No entanto, segundo 
o executivo, o México está atingin-
do exportações anuais de móveis de 
US$ 10 bilhões, 16 vezes a brasileira, 
utilizando pínus importado do Brasil, 
e o Vietnã fechou 2017 com exporta-
ções próximas de US$ 8 bilhões.

“Por que não produzimos aqui?”, 
pergunta e responde em seguida: 
“Porque a carga tributária é muito 
alta e o excesso de regras e regula-
mentos inibe a produção”. No co-
mando da maior exportadora do 
país para os Estados Unidos (país 
que ainda é o maior importador de 
móveis brasileiros, com 26,6% das 
exportações do país no ano passado, 
somando US$ 172,7 milhões), Fran-
zoni disse que o polo de São Bento do 
Sul vem investindo em design, con-
formidade e sustentabilidade para se 

manter em dia com as exigências das 
grandes redes importadoras dos Es-
tados Unidos e que isso vem surtindo 
efeito, tanto que mais da metade da 
produção da Artefama é destinada 
ao mercado externo e o polo como 
um todo exporta de 30% a 40% da 
produção, bem acima da média do 
setor, que não chega a 5%.

Ainda assim, segundo o executivo, 
o polo catarinense tem sofrido para 
se manter, tendo reduzido o pessoal 
empregado de aproximadamente 15 
mil pessoas em 2003/2004 para ape-
nas 6 mil em 2017. “Sofremos muito 
com a valorização cambial de 2006 
a 2010”, ressaltou. Franzoni reclama 
que com as dificuldades encontradas 
não só pelo setor moveleiro como 
por todos os demais, o Brasil cor-
re o risco de perder suas vantagens 
comparativas e de ver sua indústria 
encolher ainda mais.

A empresária Maristela Longhi, 
acionista e diretora da Multimóveis, 
empresa do polo gaúcho de Bento 
Gonçalves, disse que a crise tem leva-
do a empresa a buscar cada vez mais 

por uma banda cambial
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o mercado externo como alternativa 
de sobrevivência, tanto que a parti-
cipação das exportações no total das 
vendas saltou de 22% em 2015 para 
38% em 2017, com meses de até 
49% exportados. A outra alternati-
va que a empresa vem buscando é o 
mercado de e-commerce.

A empresa, fundada em 1995, 
iniciou com uma linha de móveis in-
fantis e, a partir de 1998, ampliou 
a linha incluindo os chamados mul-
timóveis décor (estilo versátil, tipo 
faça você mesmo). Durante a crise 
dos últimos três anos, reduziu seu 
quadro de pessoal de 270 para 226 
empregados. Segundo Longhi, o polo 
de Bento Gonçalves vem investindo 
em modernização e automação, em 
uma perspectiva de indústria 4.0, 
para se manter competitivo.

A empresária disse que a concor-
rência chinesa não chega a prejudicar 
as vendas domésticas, mas pratica-
mente acabou com o mercado dos 
Estados Unidos para a indústria bra-
sileira de móveis. Também o mercado 
argentino, este por uma combinação 
de concorrência e crise, foi pratica-
mente perdido, caindo de 81% das 
exportações em 2001 para menos de 
3% atualmente, embora venha em 
recuperação. A saída, de acordo com 
a empresária, foi investir, com suces-
so, em mercados da África (Angola e 
Quênia) e Oriente Médio.

Para Cândida Cervieri, diretora-
executiva da Abimóvel, um dos 
grandes motivos para a queda na 
produção do setor moveleiro nos 
últimos anos foi a crise da constru-
ção civil imobiliária. “A construção 
imobiliária tem relação direta com 
o setor moveleiro. Crise na constru-

ção civil é igual à crise na indústria 
de móveis”, explicou, destacando o 
encolhimento do Programa Minha 
Casa, Minha Vida (MCMV).

Outro ponto importante na crise, 
segundo a executiva, é que muitas 
empresas se voltaram para o mer-
cado interno quando a demanda es-
tava aquecida e quando precisaram 
voltar ao mercado externo encontra-
ram sérias dificuldades para se adap-
tar às exigências e reconquistar os 
compradores. De acordo com Cer-
vieri, somente nos últimos dois anos 
o mercado externo começou a ser 
lentamente reconquistado, embora 
o Brasil atualmente detenha apenas 
0,4% do mercado mundial de mó-
veis, quando em 1998 detinha 1%. 
No geral, ela vê a recuperação do 
setor já em andamento, embora de 
forma ainda muito lenta.

“Discordo totalmente de quem 
fala que a indústria brasileira de mó-
veis não é competitiva. Ela é compe-
titiva dentro do que consegue geren-

ciar, dentro da fábrica”, defende o 
empresário Daniel Lutz, presidente 
da Abimóvel. Ele afirma que o se-
tor é inovador em design, materiais 
e métodos produtivos e que ainda é 
o oitavo maior empregador indus-
trial do país. “Difícil é o descaso do 
governo com a indústria como um 
todo”, dispara, apontando um custo 
tributário de 40% fora os encargos 
sobre a folha de pagamentos.

Lutz entende que, adicionalmen-
te, o setor de móveis é penalizado 
durante as situações de crise por 
não fabricar um gênero de primeira 
necessidade, como entende que são 
os calçados e o vestuário. “No caso 
de móveis, o consumidor tem como 
postergar a compra quando está em 
dificuldade”, pondera. Ele consi-
dera que a concorrência chinesa é 
pouco relevante no mercado brasi-
leiro, exceto em móveis de escritó-
rio, mas admite que o país asiático 
domina o mercado mundial, entre 
outros fatores, por ter uma política 
de desenvolvimento ainda voltada 
para exportação, custos de mão de 
obra mais baratos, custo mais baixo 
de gerenciamento do Estado e cui-
dado para evitar a supervalorização 
da sua moeda.

O presidente da Abimóvel en-
tende que a indústria brasileira tem 
uma imagem de insegurança diante 
do mercado comprador devido à im-
previsibilidade dos preços provocada 
pelo excesso de volatilidade cambial. 
“Você não pode ter esse fator influen-
ciando seus preços”, argumenta. Para 
Lutz, “o câmbio deve flutuar, mas 
dentro de uma faixa que permita uma 
negociação por pelo menos dois anos 
sem sobressaltos”. (C.S.) 

Empresas que se voltaram 

ao mercado interno 

quando a demanda 

estava aquecida tiveram 

dificuldades para 

reconquistar clientes 

internacionais
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Indústria têxtil: 
manter a pegada em 2018

Para Fernando Pimentel, presidente da 
Abit, o setor têxtil e de confecção “é 
criticado no Brasil sem conhecimen-
to”. Assim como os demais executivos 
e empresários aqui entrevistados, ele 
considera que a maior responsabili-
dade pelos problemas de competitivi-
dade da economia brasileira está com 
a elevada carga tributária, a infraes-
trutura ruim, o péssimo ambiente de 
negócios e o mau gerenciamento fiscal 
do governo, entre outros fatores.

O executivo disse que o setor 
têxtil foi protagonista da primeira 
revolução industrial no Brasil e está 
sendo também da quarta revolução, 
baseada no conhecimento, inovação 
e automação. O setor, de acordo 
com Pimentel, está investindo, em 
parceria com o Senai, em projetos 
que envolvem a progressiva produ-
ção doméstica de fibras inteligentes, 
repelentes de mosquitos, antimicró-
bios e antirraios UV, produzidas em 
plantas altamente automatizadas. 
Uma planta-piloto com essas carac-
terísticas foi inaugurada pelo Senai 
em janeiro deste ano, no Rio de Ja-
neiro. Outra parceria citada pelo 
presidente da Abit é com a Apex, 
tendo por objetivo alavancar as ex-
portações conforme já citado.

Pimentel destaca a retomada do 
crescimento no ano passado, de 4,7% 
na produção e de 7% nas vendas se-
gundo os dados da Abit, após dois 

anos de retração, e afirma que a meta 
para este ano é seguir crescendo no 
mesmo ritmo, gerando cerca de 20 mil 
novos empregos diretos. Em 2017, se-
gundo o executivo, o setor recuperou 
23 mil empregos, após perder mais de 
130 mil nos anos anteriores. Segundo 
os dados de Pimentel, o setor têxtil e 
de confecção emprega no Brasil cerca 
de 1,5 milhão de pessoas.

Sobre o fato de o setor têxtil con-
tar com algumas das tarifas de impor-
tação mais elevadas do Brasil – 16% 
para fios, 26% para tecidos e 35% 
(o teto da tarifa externa brasileira), 
quando a tarifa média do país está em 
11,6% –, Pimentel disse que em todo 
o mundo a tarifa do setor tende a ser 
acima da média e que o nível tarifário 

é determinado pela taxa de câmbio 
que no Brasil tende à apreciação. Se-
gundo o executivo, o setor têxtil é o 
que mais enfrenta a concorrência in-
ternacional na indústria brasileira.

Após dizer que o setor, mesmo nos 
anos de crise, cresceu a uma média de 
6% ao ano na produção de novos te-
cidos, Pimentel voltou a reclamar das 
condições adversas do mercado bra-
sileiro, afirmando que “a indústria 
têxtil e de confecção é portadora do 
futuro e é competitiva, mas não pode 
ter sobre suas costas ônus que não 
são de sua responsabilidade”. E con-
cluiu otimista: “O consumidor brasi-
leiro pode ficar sossegado que ele terá 
sempre produtos têxteis de qualidade 
a preços competitivos”. (C.S.) 

Indústria de 
transformação (cresc. %)

Confecção de artigos do 
vestuário e acessórios (%)

2010 10 7,5

2011 0,3 -3,7

2012 -2,4 -8,7

2013 2,8 -0,5

2014 -4,2 -3

2015 -9,8 -11,7

2016 -6 -5,8

2017* 2,2 3,5

*Até novembro. Fonte: IBGE.

Vestuário tem desempenho menos ruim que têxtil na crise
Crescimento anual da indústria de transformação e da de vestuário 
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O ano de 2017 é um marco negativo 
para investimentos em infraestrutura 
no Brasil. Estimativas apontam para 
um valor próximo a 1,4% como 
proporção do PIB.1 Esse patamar se 
destaca não apenas como o menor 
das últimas décadas, mas certamente 
por se revelar inferior ao necessário 
para manter o estoque existente.     

Parte importante da explicação 
reside na retração dos investimentos 
públicos, principalmente consideran-
do sua participação como proporção 
do total. A partir da década de 1990, 
contudo, capital privado começou a 
ser investido em certos setores da 
infraestrutura nacional. Essa partici-
pação foi essencial para promover a 
universalização do acesso à telefonia 
(ainda que em grande parte via tele-
fonia móvel) e, mais recentemente, à 
eletricidade, trazendo muitos benefí-
cios econômicos e sociais. 

Do ponto de vista de infraestrutura 
no Brasil, o grande desafio que se co-
loca é promover a universalização do 
saneamento. De acordo com o marco 
legal, consubstanciado na Lei do Sane-
amento – Lei no 11.445/2007 –, o con-
ceito abrange abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, resíduos sóli-
dos e drenagem urbana. Atualmente, o 

serviço de abastecimento de água não 
alcança 35 milhões de brasileiros. No 
caso do esgotamento sanitário, esse dé-
ficit atinge 100 milhões de pessoas. 

Em mais de 70% dos municípios 
no país, os serviços de água e esgoto 
são prestados por companhias esta-
duais de saneamento básico (CESBs). 
Ao todo, existem 26 CESBs, sendo 
que apenas uma possui capital inte-
gralmente privado (a CESB do estado 
de Tocantins – Saneatins). 

Diante deste quadro e do momen-
to atual do país, de severa crise fis-
cal, que afeta não apenas a União, 
como também os estados e municí-
pios, é inegável a necessidade da par-
ticipação privada para que ocorram 
avanços no setor de saneamento. O 
panorama atual é que apenas 7% da 
população é atendida por prestador 
privado (SNIS, 2015). 

Visando incentivar a participa-
ção privada no setor, na gestão do 
presidente Michel Temer existem 
articulações para que sejam privati-
zadas essas companhias. No âmbito 
do Programa de Parcerias de Investi-
mentos (PPI), o BNDES já licitou 13 
estudos técnicos para a estruturação 
de parcerias com a iniciativa privada 
envolvendo as CESBs.

Entendendo o desafio do 
saneamento no Brasil

Joisa Dutra

Diretora do Centro de Estudos em Regulação e 

Infraestrutura (FGV CERI) e doutora pela FGV EPGE

Juliana Smiderle

Pesquisadora da FGV CERI
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to, vinculando o repasse de recursos 
federais ao cumprimento destas. 
Esta é uma das alterações propos-
tas na minuta de medida provisória 
(MP) que visa alterar o marco legal 
do saneamento. 

É essencial para incentivar a parti-
cipação privada no setor o desenvol-
vimento de uma regulação adequada, 
uma vez que esta tem a capacidade 
de mitigar a percepção de risco. En-
tretanto, no contexto de concessões 
no século XXI, é fundamental aten-
tar para o objetivo último de garan-
tir a adequada prestação do serviço 
e sua universalização. Para conferir 
se o objetivo está sendo alcançado é 
necessário avaliar as condições efe-
tivas de prestação do serviço, o que 
depende do acesso a dados que per-
mitam mensurar a performance. 

No Brasil, a arquitetura atual 
no âmbito da administração públi-
ca mostra que a tarefa de compilar 
e disponibilizar informação sobre 
saneamento foi atribuída em diver-
sos momentos a diferentes órgãos. 
Estudo realizado pela FGV CERI 

Apesar da ênfase dada a esse 
processo, outros arranjos podem 
auxiliar no desafio de expandir o 
acesso ao saneamento. Como dito, 
alguns prestadores privados têm 
se mostrado mais efetivos com re-
lação ao prazo de implementação 
dos investimentos. Pesquisa reali-
zada pela FGV CERI  indica que os 
prestadores privados são capazes 
de concluir suas obras em um tem-
po menor que os públicos. Referi-
do estudo mostra que dos contra-
tos assinados há mais de oito anos, 
com financiamento do Programa 
Saneamento para Todos, 100% das 
obras sob responsabilidade da ini-
ciativa privada foram concluídas. 
Já no caso dos entes públicos, esse 
valor não chega a 65%. Estas cons-
tatações reforçam a importância 
da participação privada no setor 
de saneamento e sua capacidade de 
acelerar o processo de universaliza-
ção dos serviços. 

Regulação essencial
A atração do capital privado, contu-
do, depende de um arcabouço regu-
latório adequado e estável, o que não 
está disponível. Atualmente, cabe ao 
titular do serviço regulá-lo de forma 
direta ou por delegação. Como a ti-
tularidade do serviço de saneamento 
é municipal ou, em caso de Região 
Metropolitana, compartilhada entre 
os municípios integrantes e o estado, 
constata-se grande diversidade re-
gulatória e de interlocutores, o que 
inibe investimentos privados. 

A resposta do governo federal a 
esse desafio consiste em conferir à 
Agência Nacional de Águas (ANA) 
competência para definir diretrizes 
nacionais para o setor de saneamen-

intitulado “Medindo o saneamento: 
potencialidades e limitações dos ban-
cos de dados no Brasil” avalia como 
diferentes bases de dados podem 
contribuir para aferir a adequada 
prestação do serviço e a efetividade 
da política pública setorial.2

A principal base de dados do setor 
é o Sistema Nacional de Informações 
sobre o Saneamento (SNIS), que é de 
responsabilidade do Ministério das 
Cidades. Como o SNIS é uma pes-
quisa anual, é possível acompanhar 
a ampliação dos serviços de sanea-
mento através das suas informações. 
Além disso, esse acompanhamento 
pode ser dado em nível municipal, 
estadual e nacional permitindo, as-
sim, a identificação de regiões que 
merecem maior atenção para alcan-
çar a universalização. No entanto, 
como o diagnóstico realizado pelo 
SNIS tem como base as informações 
disponibilizadas pelos próprios pres-
tadores do serviço, e não há meca-
nismo de auditoria ou validação, a 
confiabilidade das informações não 
é garantida. Nesse certame, vale 
ressaltar que o Ministério das Cida-
des, em conjunto com a Associação 
Brasileira de Agências de Regulação 
(Abar), está desenvolvendo projeto 
para aprimorar o sistema.

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) também 
realiza pesquisas que disponibili-
zam informações sobre o acesso 
aos serviços de saneamento. Esse é 
o caso do Censo Demográfico e da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad). Como essas pes-
quisas têm como objetivo investigar 
o modo como a população brasileira 
vive, elas auxiliam mais na avaliação 
de políticas sociais. Porém, também 
é possível verificar os locais em que 

2017 é um marco 

negativo para 

investimentos em 

infraestrutura no Brasil. 

Como proporção do PIB, 

estimativas apontam para 

um valor próximo a 1,4% 
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não há o acesso à água potável, cole-
ta de esgoto e de lixo. No caso espe-
cífico do acesso ao serviço de coleta 
de esgoto, como a opção de resposta 
das pesquisas é a existência de cone-
xão à rede de esgoto ou de drenagem 
pluvial, sem diferenciação, não é pos-
sível identificar onde o esgotamento 
sanitário é realizado de maneira ade-
quada. Isso porque, se o domicílio 
for conectado à rede de drenagem, 
o esgoto não é encaminhado a trata-
mento e sim diretamente a um corpo 
hídrico, não se caracterizando assim 
como solução apropriada.

Focando a análise no serviço de 
esgotamento sanitário, vale ressaltar 
o estudo publicado recentemente pela 
ANA, o Atlas Esgotos. Este estudo 
apresenta a situação dos recursos hí-
dricos frente ao déficit da coleta e tra-
tamento de esgoto. A partir do diag-

nóstico realizado, é possível identificar 
os corpos d’água mais impactados e, 
consequentemente, onde a coleta e tra-
tamento de esgoto não são feitos ou, 
se realizados, não trazem de fato a me-
lhora da qualidade ambiental. Como 
o Atlas é um estudo, ele apresenta um 
retrato da situação e, portanto, não é 
possível utilizá-lo para acompanhar o 
desenvolvimento do serviço de esgoto. 
No entanto, esse estudo pode subsi-
diar a convergência entre as políticas 
de saneamento e recursos hídricos.

O sucesso das privatizações de 
alguns setores da infraestrutura na-
cional que ocorreram na década de 
90 impulsiona a atual gestão a in-
centivar a participação privada no 
setor de saneamento, visando que a 
universalização seja atingida. No en-
tanto, não é fácil criar um ambiente 
atrativo a esses investidores dada a 

titularidade municipal do saneamen-
to. Independente do avanço nesse 
setor se dar através de recursos pú-
blicos ou privados, o objetivo último 
é a adequada prestação do serviço, 
que deve ser medida e monitorada. 
Portanto, não menos importante é o 
desenvolvimento e aprimoramento 
das atuais bases de dados do setor, 
para que seja possível acompanhar a 
ampliação do acesso e realizar diag-
nóstico realista e confiável. 

1Para referências, veja-se http://revistamodal.
com.br/setor-de-infraestrutura-deve-atrair-
mais-investimentos-em-2018-no-brasil/. 

2Veja documento FGV CERI “Efetividade dos in-
vestimentos em saneamento no Brasil” disponí-
vel em ceri.fgv.br.

3Documento disponível no site ceri.fgv.br.

Fonte: FGV CERI (2018).

Bases de dados de saneamento no Brasil

Abrangência

Pesquisa realizada a
nível nacional (ainda que
não contemple todas as
unidades federativas)

Tipologia de
dados

Dados sobre planejamento,
prestação e cobertura dos
serviços de saneamento
(abastecimento de água

e esgotamento
sanitário)

Critérios

Bases de dados selecionadas

Ministério das Cidades

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Agência Nacional de Águas (ANA)

Ministério de Desenvolvimento Social

 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)
 Panorama dos Planos Municipais de Saneamento Básico

 Censo Demográfico e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
 Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic)
 Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB)

 Atlas Brasil: Abastecimento Urbano de Água
 Atlas Esgotos: Desposição de Bacías Hidrográficas

 Cadastro Único dos Programas Sociais – CadÚnic
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A mudança na pauta brasileira de 
exportações na primeira década dos 
anos 2000 — a participação dos 
produtos manufaturados caiu de 
57% para 37% entre 2001 e 2017 
— nos levou a indagar qual o impac-
to dessa na composição das exporta-
ções por regiões/estados. 

A expansão dos produtos agrope-
cuários nas exportações brasileiras 
levou a que a participação da Re-
gião Centro-Oeste passasse de 4% 
para 12% entre o biênio 2001/02 e 
2016/17 (gráfico 1). Em contrapartida 
caem as participações do Sudeste (5 
pontos percentuais) e do Sul (4 pon-

As mudanças na geografia das 
exportações brasileiras   

Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas 
Gerais. Em todos esses casos, os ga-
nhos se devem ao crescimento das 
exportações de commodities. 

Registraram perdas iguais ou 
acima de um ponto percentual: Pa-
raná, Santa Catarina, Amazonas, 
Rio Grande do Sul e São Paulo. As 
perdas possuem razões diferentes. 
Nos estados do Sul, expansão da 
agropecuária; no Centro-Oeste a 
menor competitividade das manufa-
turas. Essa última razão predomina 
para explicar o caso de São Paulo e, 
como mencionado adiante, o resul-
tado para o Amazonas.

tos percentuais). A Região Nordeste 
fica estável e a Região Norte ganha 
2 pontos de percentagem. No entan-
to, essas mudanças não alteraram a 
classificação dos principais estados 
exportadores que permanecem sendo 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul e Paraná. 

O resultado acima, porém, deve 
ser qualificado. Comparamos a di-
ferença do percentual da partici-
pação dos estados nas exportações 
brasileiras entre 2016/17 e 2001/02 
(gráfico 2). Registraram ganhos aci-
ma ou igual a um ponto percentual: 
Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pará, 

Gráfico 1: Participação (%) das regiões nas exportações brasileiras 

Fonte: Secex/MDIC. 

6 7
4

25

54

6 8 7

21

56

8 8 9

18

56

7 7
12

20

50

8 7
12

21

49

Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste

2001/2002 2007/2008 2011/2012 2014/2015 2016/2017



CONJUNTURA COMÉRCIO EXTERIOR

6 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  F e v e r e i r o  2018

Em alguns casos, o produto deixou de 
ser o principal em 2017, mas continua 
na lista dos principais, como é o caso 
de aviões em São Paulo, ferro fundido 
no Maranhão. Na Paraíba, as expor-
tações de calçados já estavam na pauta 
do estado. O que chama atenção? 

A saída dos celulares do esta-
do do Amazonas acompanhada 
de sua perda da participação nas 
exportações brasileiras — ao re-
dor de 1,5% a 1,8%, entre 2001 
e 2005 — e depois declina e chega 
em 2017 com percentual de 0,3%. 
A concorrência com a China e ou-
tros países asiáticos teve impacto 
negativo na produção de bens ele-
troeletrônicos e de telefonia mó-
vel, que era um dos carros-chefes 
no início dos anos 2000 na Zona 
Franca de Manaus. 

A participação do Ceará nas ex-
portações brasileiras era de 0,9%, 
em 2001 chegou a 1%, em 2003 e 
depois cai e varia entre 0,5% e 0,8%. 
Entre 2015 e 2017, o percentual pas-
sou de 0,5% para 1%. Ao mesmo 

Ressalta-se que entre todos os es-
tados, o Rio de Janeiro teve o maior 
aumento — participação passou 
de 5% para 9,6% — e São Paulo a 
maior perda — de 34% para 24% — 
entre 2001/02 e 2016/17. Enquanto 
todos os estados do Sul registraram 
perdas, no Sudeste o recuo na par-
ticipação é explicado pelo desempe-
nho de São Paulo. A queda na par-
ticipação das manufaturas na pauta 
de exportações brasileiras reflete o 
resultado para São Paulo, que per-
manece, porém, como o principal 
estado exportador. 

Analisamos a seguir os principais 
produtos exportados por cada estado 
(tabela). Ordenamos os estados por 
grau de concentração da pauta em 
2017 a partir da participação dos três 
principais produtos exportados. Em 
19 dos 26 estados, três produtos expli-
caram mais de 50% das exportações 
em 2017. São Paulo tem o menor grau 
de concentração, 21%. Comparamos o 
principal produto exportado em 2007 
e 2017. Há mudanças em seis estados. 

tempo, muda o principal produto 
exportado. A inclusão dos semima-
nufaturados de aço está associada ao 
início das operações da Companhia 
Siderúrgica de Pecém, em 2015, lo-
calizada na Zona de Processamento 
de Exportações de Pecém. 

Em Pernambuco, a participação 
passou de 0,6% para 0,8% em 2013, 
caiu e chegou a 0,9%, em 2017. Como 
no Ceará, o que chama a atenção é a 
mudança no principal produto expor-
tado: as exportações de veículos com 
motor diesel cresceram 97% e de au-
tomóveis 207% entre 2016/17. Nesse 
caso, incentivos à indústria automo-
bilística levaram à instalação de uma 
fábrica em 2015.

O que os resultados mostram?
Os estados brasileiros com vanta-
gens no setor agropecuário ou mi-
neral acentuaram sua dependência 
de commodities ao longo do período 
de 2001-2017. Estados com perfis 
de maior participação de manufatu-

Gráfico 2: Ganhos/perdas de pontos percentuais entre 2001/02 e 2016/17

Fonte: Secex/MDIC .
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ras tenderam a perder participação, 
como São Paulo. O debate sobre as 
diretrizes da política de comércio ex-
terior na questão de diversificação da 
pauta e de agregação de maior valor 
adicionado (seja para commodities 
ou manufaturas não intensivas em 
recursos naturais), privilegia medi-
das no nível da esfera federal. No 
entanto, cabe aos estados procurar 
identificar que medidas são mais ade-
quadas e propícias para o crescimen-
to das suas exportações. 

A ZPE de Pecém, no Ceará, é 
uma experiência que tem sido bem 

avaliada (ver em ZPEs no site do Mi-
nistério do Desenvolvimento) e deve 
ser acompanhada. Além de Pecém, 
foram lançadas ZPEs na Parnaíba 
(Piauí), Ilhéus (Bahia) e Porto do 
Açu (Rio de Janeiro), mas que estão 
em fase de implantação. Em cada 
um desses projetos é preciso mensu-
rar se o custo de renúncia fiscal e de 
concessões/facilidades em termos de 
infraestrutura compensa a geração 
de emprego e renda. Também me-
rece ser acompanhado o desenvolvi-
mento da indústria automobilística 
de Pernambuco com o término, pelo 

menos até o momento, de progra-
mas como o Inovar Auto. 

Como mostra o caso do estado do 
Amazonas, as vantagens comparativas 
no comércio mundial são dinâmicas, o 
que requer contínuo acompanhamen-
to do comportamento dos concorren-
tes e de mudanças na demanda por 
produtos. As políticas em nível federal 
devem delinear as principais diretrizes 
e os instrumentos disponíveis. No en-
tanto, os estados devem avaliar quais 
medidas são mais relevantes de forma 
a que possam assegurar o crescimento 
das suas exportações.  

Part. % dos três 
principais produtos 

(2017)
Part. % do principal produto exportado 2017 Part. % do principal produto exportado 2007

Acre 51 castanha 21 madeira 39

Alagoas 94 açúcar 65 açúcar 48

Amapá 89 ouro 61 ouro 46

Amazonas 52 bebidas 27 celulares 27

Bahia 32 soja 14 óleo diesel 11

Ceará 58 semimanufaturados de ferro/aço 49 castanha-de-caju 16

Espírito Santo 50 minério de ferro 26 minério de ferro 42

Goiás 45 soja 26 soja 20

Maranhão 88 alumina 41 ferro fundido 26

Mato Grosso 76 soja 46 soja 37

Mato Grosso do Sul 61 soja 29 soja 23

Minas Gerais 52 minério de ferro 33 minério de ferro 25

Pará 77 minério de ferro 54 minério de ferro 29

Paraíba 71 calçado de borracha 48 confecção 28

Paraná 37 soja 23 soja 8

Pernambuco 47 automóveis 19 açúcar 13

Piauí 94 soja 78 ceras vegetais 48

Rio de Janeiro 68 petróleo 60 petróleo 59

Rio Grande do Norte 50 melão 36 melão 22

Rio Grande do Sul 37 soja 26 soja 11

Rondônia 78 carne bovina 41 carne bovina 47

Roraima 75 soja 52 soja 56

Santa Catarina 30 carne galinha 15 carne de galinha 13

São Paulo 21 açúcar 11 aviões 7

Sergipe 65 suco de laranja 38 suco de laranja 49

Tocantins 93 soja 79 soja 75

Tabela: Principais produtos exportados pelos estados (2017)

Fonte: Secex/MDIC. Elaboração FGV IBRE.
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