
  Editada desde 1947 • www.conjunturaeconomica.com.br • Outubro 2018 • volume 72 • nº 10 • R$ 16,00

Carta do IBRE
A malfadada agenda do 
ajuste fiscal

Ponto de Vista 
O papel do Estado na provisão 
de serviços públicos e no 
desenvolvimento econômico

Entrevista 
Claudia Costin

Diretora do Ceipe 
da FGV EBAPE

A hora da 

verdade
Com o país crescendo pouco e 

exposto a novas frentes de pressão, 

próximo presidente terá que ser ágil 

em conciliar opostos e coordenar 

uma agenda que priorize o 

equilíbrio econômico

Artigos
Adriano Pires

Fernanda Delgado
Fernando de Holanda Barbosa

Joisa Dutra 
José Roberto Afonso

Lia Baker Valls Pereira
Nelson Marconi

Rubens Penha Cysne
Samuel Pessôa

Vilma da Conceição Pinto 
Vivian Figer 



O MERCADO MUDA RÁPIDO.
E VOCÊ?

ACESSE O SITE  
FGV.BR/CADEMP-RIO
E CONHEÇA OS CURSOS.

Cursos de curta duração voltados para atividades específicas. 
Conhecimento que pode ser colocado em prática no dia seguinte.

 Comunicação, Marketing e Vendas
 Desenvolvimento Pessoal
 Finanças, Contabilidade, Controladoria e Auditoria
 Logística e Operações
 Negócios e Projetos
 Pessoas, Liderança e RH

CADEMP FGV

Os Cursos de Formação Gerencial FGV proporcionam capacitação
prática em curto espaço de tempo. Você sai um profissional mais completo,
pronto para aplicar o que aprendeu.



N E S T A  E D I Ç Ã O

 Instituto Brasileiro de Economia | Outubro de 2018

O u t u b r o  2018  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 

Carta do Ibre
6 A malfadada agenda do ajuste fiscal

O novo presidente a ser escolhido este mês enfrentará 

uma dura missão. Em curto espaço de tempo, terá que 

apresentar resultados positivos para a população. Esperam-

se melhorias na empregabilidade, segurança pública, 

saúde, educação, ambiente de negócios, entre outras áreas. 

Ao mesmo tempo, terá que administrar uma expressiva 

crise fiscal que ainda não foi sequer detectada pela 

imensa maioria da população. Além disso, forçosamente, 

compatibilizará sua agenda com a de outro grande 

protagonista: o Congresso Nacional. 
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privada de serviços de utilidade 

pública e de setores básicos, 

também conhecidos por setores 

estratégicos, como, por exemplo, 

energia e petróleo. Essa tese não 

tem respaldo factual. Existe farta evidência empírica de 

que não há justificativa para o Estado ser produtor direto 

de serviços que poderiam ser ofertados de forma mais 

eficiente e, logo, a um menor custo para os consumidores, 

pelo setor privado.
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médio ficou aquém da meta (nota de 3,8 versus 4,7). Nossas 

escolas não ensinam a pensar. Antes de se preocupar com 

computadores, quadros inteligentes, deveriam mostrar 

como pensar matematicamente, historicamente, para 

termos melhores resultados, defende Claudia Costin, 

diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas 

Educacionais (Ceipe) da FGV EBAPE.
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Reduzir a dívida pública é tarefa difícil, mas não impossível. 

Mas para atingir esse objetivo o próximo governo precisará 

ter muita disposição política e priorizar o ajuste fiscal e a 

retomada do crescimento. E essa atitude é muito diferente 

daquela que vem sendo adotada até o momento.
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restrita ao território nacional. Impulsionados pela agenda 

climática e ambiental, e possibilitado por incríveis avanços 

tecnológicos, governos têm se empenhado em aumentar 
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Decantado o discurso de 

campanha, o presidente 

eleito deverá mostrar pulso e 

consistência para lidar com um país 

que ainda não consegue dinamizar 

a atividade, tampouco equacionar 

o cenário fiscal para conter a trajetória da dívida pública. 

Com 1,5% de estimativa de crescimento do PIB para 2018, 

o país completará dois anos de saída da recessão sem ter 

recuperado sequer metade do recuo registrado nos 11 

trimestres que esta durou. E o descompasso entre receitas 

e despesas ainda é grave, o que deve elevar a dívida bruta 

a 80,5% do PIB em 2019.
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O novo presidente que será 
eleito este mês terá enormes de-
safios pela frente. O primeiro 
que irá testar a sua capacidade 
de governar é buscar reduzir o 

alto nível de polarização surgido nesta campanha em 
torno dos dois principais candidatos que despontavam 
na frente das pesquisas: Jair Bolsonaro, do PSL, e Fer-
nando Haddad, do PT. Ou seja: trabalhar para uma 
reconciliação nacional.

Outra tarefa, não menos espinhosa e árdua, é tirar o 
país do baixo crescimento, depois da pior recessão que 
enfrentamos que levou a taxa de desemprego para mais 
de 12 milhões de pessoas, números que chegaram perto 
da casa dos 24, 27 milhões no segundo trimestre de 2018 
se forem somados o subemprego e os desalentados que 
desistiram de procurar uma colocação. 

Há uma enorme lista de reformas necessárias para 
que a casa comece a ser arrumada. São medidas que 
devem ser tomadas, nada populares, que irão exigir 
acertos políticos, sem os quais não haverá avanços. 
Conforme a matéria de capa desta edição, o novo pre-
sidente terá que mostrar pulso e consistência para lidar 
com um país que não consegue dinamizar a atividade 

econômica, tampouco equacionar o grave quadro fis-
cal para conter a trajetória da dívida. 

Com o crescimento do PIB previsto pelo Boletim Ma-
cro IBRE de 1,5% este ano, o país completará dois anos 
em que saiu da recessão sem ter recuperado sequer meta-
de das perdas acumuladas nos 11 trimestres que a reces-
são durou. As previsões para 2019 são bastante incertas, 
em função do ambiente externo que pode ajudar ou não o 
país. E vai depender de como será a condução da política 
econômica que o novo presidente irá imprimir ao país.

Como ressalta a Carta do IBRE, na agenda legislati-
va do próximo ano já constam quatro assuntos politi-
camente incômodos: o teto dos gastos, a nova regra do 
salário mínimo, a remuneração dos servidores públi-
cos e o fim do subsídio ao diesel que termina no final 
de dezembro. 

Fazer prognósticos a essa altura tende a ser inócuo, 
dada a grande incerteza que estamos vivendo. O que 
se sabe é que os desafios são enormes. Se eles serão 
superados ou não, é a grande incógnita.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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CARTA DO IBRE

Faltam cerca de três meses para o 
início de um novo mandato pre-
sidencial. Os desafios são muitos. 
Saúde, educação, segurança públi-
ca – há uma miríade de setores que 
demandarão a atenção dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 
A questão da empregabilidade, por 
seu turno, exige providências rápi-
das que viabilizem a criação e a me-
lhoria dos postos de trabalho. Como 
de costume, existe grande expectati-
va quanto às respostas que serão da-
das à população a partir da posse do 
novo presidente da República.

Embora a agenda esteja repleta de 
temas instigantes, creio que um em es-
pecial atrairá o foco da área econômi-
ca: as contas públicas. Ao se colocar 
uma lupa nos dados fiscais, a urgência 
no reequilíbrio orçamentário salta aos 
olhos. Em debate publicado no jor-
nal Valor Econômico de 6/8, pesqui-
sadores do FGV IBRE apresentaram 
números e apontaram o tamanho do 
problema a ser enfrentado (https://
mobile.valor.com.br/brasil/5709987/
partir-de-2019-cumprimento-do-teto-
de-gastos-pode-parar-o-governo). 

Em linhas gerais, a dívida bruta 
do setor público está em cerca de 
75% do PIB, enquanto o déficit pri-
mário anual reside na faixa de 2% do 
PIB. Embora o montante devido seja 
elevado quando comparado ao dos 
países em desenvolvimento, ainda é 
perfeitamente administrável. O pro-
blema se encontra no fluxo, isto é, 
no que se espera de resultado primá-
rio para os próximos anos. Se nada 
for feito em termos de mudanças nos 
programas que existem hoje, as re-
ceitas geradas e os custos despendi-
dos levarão a um cenário ainda mais 
deteriorado. Segundo previsão da 
equipe do Boletim Macro do IBRE, 
em 2026 o déficit terá crescido para 
3,6% do PIB, o que fará a dívida dis-
parar e se tornar “impagável”. As-
sim, como um primeiro passo, uma 
reforma da Previdência viria para 
estabilizar o fluxo. Grosso modo, 
eliminaria a tendência de piora do 
déficit fiscal. Contido no patamar de 
2% do PIB, faltaria algo como pelo 
menos 4% do PIB de melhora no re-
sultado primário anual para que a 
insolvência saísse do radar. 

Diante do desanimador quadro 
das contas do setor público, esta Car-
ta traz uma reflexão sobre os desafios 
a enfrentar no campo da economia 
política para um ajuste fiscal. O cerne 
do debate gira em torno do processo 
de escolha dos perdedores – daqueles 
que pagarão, efetivamente, a conta 
do reenquadramento orçamentário. 
Os grupos selecionados enfrentarão, 
necessariamente, perda de benefícios 
ou aumento de obrigações. Em um 

A malfadada agenda 
do ajuste fiscal

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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nova norma tem que estar em opera-
ção. É um tema delicado. De um lado, 
a regra fez parte da negociação que 
levou ao acordo para dar fim à greve 
dos caminhoneiros. Por outro, pode 
representar dispêndio significativo ao 
Erário. Ao fim e ao cabo, seja qual 
for o desfecho da negociação, a perda 
de capital político parece inevitável.

No que tange ao segundo tópico 
listado, providências terão que ser 
tomadas para a modificação da EC 
95, pois já em 2020, segundo estu-
dos de Vilma Pinto e Manoel Pires, 

pesquisadores do FGV IBRE, o limi-
te das despesas não será observado. 
Por ser uma emenda constitucional, 
sua alteração requer a concordância 
de 3/5 dos congressistas em ambas 
as Casas. Nunca é demais lembrar 
que não se trata simplesmente de re-
vogar a EC 95. É preciso preservar a 
“âncora fiscal” que ela embute. Caso 
contrário, sua simples eliminação ou 
mesmo substituição por uma legisla-
ção demasiadamente flexível tornará 
a gestão da economia um pesadelo.

primeiro momento, é bom que fique 
claro, não haverá ganhadores. Sabe-
dores dessa dura realidade, os gru-
pos de pressão se preparam para a 
“guerra”. Levantam barricadas para 
afastar sua clientela do dissabor de 
incorrer em custos diretos no equa-
cionamento das contas públicas. 

O texto se organiza da seguinte 
forma: como o ajuste fiscal passa, 
necessariamente, por mudanças no 
arcabouço legal, a negociação com 
o Congresso Nacional é a tônica 
inicial; no prosseguimento, o que se 
pode esperar das ruas é colocado em 
perspectiva; por fim, em uma con-
cepção mais abrangente, a comuni-
cação sobre as dificuldades fiscais e 
seu equacionamento são abordadas. 

Agenda legislativa em 2019
Ao assumir o governo em 2019, o 
presidente não terá o controle to-
tal dos temas da pauta fiscal que 
enfrentará. Independentemente de 
suas prioridades, algumas ques-
tões espinhosas terão que ser tra-
tadas já no início do mandato. Da 
agenda legislativa do próximo ano, 
por exemplo, já constam quatro 
assuntos politicamente incômodos 
e que não podem ser postergados: 
o subsídio ao diesel, cujos valores 
foram estabelecidos para vigorar 
apenas até 31/12/2018; o destino a 
ser dado à Emenda Constitucional 
95/2016 (EC 95), também conheci-
da como emenda do teto dos gastos; 
a regra que estabelecerá o reajuste 
do salário mínimo a partir de 2020; 
e a política de correção de salários 
dos servidores públicos. 

Na virada deste ano, o critério que 
estipula a política de preços do diesel 
expira. A partir de 1o de janeiro, uma 

Diante do desanimador 

quadro das contas do setor 

público, esta Carta traz 

uma reflexão sobre desafios 

a enfrentar no campo da 

economia política para  

um ajuste fiscal

Por isso, seria extremamente opor-
tuno que o substituto do teto dos 
gastos contemplasse dois requisitos: 
fosse exequível; e assegurasse uma 
trajetória para a dívida pública que 
não a tornasse difícil de ser adminis-
trada. Respeitadas essas premissas, a 
desalentadora perspectiva da insol-
vência fiscal estaria descartada. 

Contudo, é difícil acreditar na 
aprovação de uma nova “âncora 
fiscal” que resolva, em definitivo, a 
crise das contas públicas. Afinal, por 
eleger perdedores, a tramitação da 
matéria tomará tempo e, certamente, 
sofrerá pressão por modificações nas 
casas legislativas. Será um trabalho 
político particularmente difícil, que 
mobilizará intensamente as energias 
e os quadros do governo logo na lar-
gada. Sem dúvida, seria mais conve-
niente para o futuro chefe do Poder 
Executivo que a violação do teto se 
desse mais para a frente. 

O terceiro tema prescrito é a de-
finição de uma nova lei de reajuste 
do salário mínimo. Como passará a 
vigorar no início de 2020, a legis-
lação tem que ser sancionada em 
2019. Segundo estudo de Fernando 
de Holanda Barbosa Filho, pesqui-
sador do FGV IBRE, o salário mí-
nimo é a renda mensal de cerca de 
30 milhões de trabalhadores do se-
tor privado e titulares de benefícios 
previdenciários e sociais. Dessa for-
ma, o trâmite de um projeto de lei 
que estipule seu reajuste é delicado, 
pois mexe diretamente com os ren-
dimentos de uma grande parte do 
eleitorado nacional. 

A legislação atual estabelece que o 
mínimo seja reajustado pela inflação 
do ano anterior acrescida do cresci-
mento do PIB de dois anos antes. Na 
verdade, essa fórmula foi a maneira 
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de acomodar os diversos interesses. 
Mas não se pode esquecer que a polí-
tica de valorização do salário mínimo 
é uma das bandeiras políticas mais 
fortes desde a redemocratização.

Creio que, se o futuro presidente 
pudesse optar, preferiria postergar a 
discussão sobre a nova regra de cor-
reção do salário mínimo. Sob o pris-
ma fiscal, no momento a questão não 
é crucial. Como o país está crescendo 
pouco, a norma hoje em vigor não é 
tão problemática. Contudo, o tempo 
que o tema tomará do Legislativo e a 

forma como será tratado trarão des-
dobramentos políticos importantes. 

O quarto item de pauta manda-
tório ao futuro líder do Executivo é 
a regra de correção dos salários dos 
servidores públicos. Para parte ex-
pressiva das categorias, um acordo 
foi firmado em 2016, com validade 
até 2019. É preciso estabelecer o 
preceito para 2020. Mais uma dura 
batalha que poderá deixar sequelas 
na imagem do governo. A manche-
te do jornal O Estado de São Paulo 

de domingo, 22/7/2018, dá bem a 
dimensão da complexidade do as-
sunto: “Servidores têm maior e mais 
poderosa bancada na Câmara”.

As quatro pautas listadas acima 
são inescapáveis. Além delas, por 
conta de um quadro fiscal já ruim 
e com perspectivas de piorar, existe 
ainda uma mudança constitucional 
que muito provavelmente será en-
tendida como inadiável: a reforma 
da Previdência. 

Toda essa pesada agenda será ou 
não tocada sobre o pano de fundo, 
destacado anteriormente, da neces-
sidade de melhora do resultado pri-
mário em 4% do PIB ao ano em um 
prazo relativamente curto – o que 
explicita a inevitabilidade de que 
também haja aprovação de legisla-
ção para elevar a carga tributária. 
Este último ponto, como todos os 
demais itens listados acima, encon-
trará fortes resistências.

Por fim, não se poderia deixar de 
mencionar o papel do Poder Judiciá-
rio na agenda de ajuste fiscal. A título 
de exemplo, em sua coluna no jornal 
Valor Econômico, de 16/8, intitulada 
“Novo governo receberá riscos fis-
cais mapeados”, o jornalista Ribamar 
Oliveira levanta decisões com impac-
to significativo nas contas públicas 
que serão tomadas pelo STF.

As respostas das ruas 
Após elencar os temas da área fis-
cal que serão enfrentados pelo novo 
governo junto com o Poder Legisla-
tivo, não se pode deixar de mencio-
nar o cuidado que o chefe do Exe-
cutivo deverá dispensar à agenda de 
melhoria do bem-estar da popula-
ção. Embora as eleições para a Pre-
sidência da República e para o Con-

Da agenda legislativa 

do próximo ano já 

constam quatro assuntos 

politicamente incômodos: 

diesel, teto dos gastos, 

salário mínimo e 

remuneração dos servidores
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gresso Nacional só ocorram a cada 
quatro anos, viu-se, recentemente, 
com a paralisação dos caminhonei-
ros, quão importante é a imagem do 
presidente junto ao público. 

Relembrando. Após iniciadas as 
negociações com a categoria, o Pla-
nalto cedia e o movimento resistia. 
Ao fim e ao cabo, no jogo de barga-
nha, o pleito dos grevistas prevale-
ceu. A impopularidade de Temer fa-
lou mais alto. Deixou o governo nas 
cordas. Sem forças para reagir, não 
sobrou alternativa ao poder público 
a não ser aceitar as condições esta-
belecidas pelos caminhoneiros. Com 
o posicionamento da população sen-
do o fiel da balança no processo de 
tratativas da greve nas estradas, a 
regra de reajuste de preços dos com-
bustíveis, pilar importante da políti-
ca econômica do governo Temer, foi 
sacrificada. O que deixa uma lição 
sobre o momento pelo qual passa a 
democracia brasileira: embora o en-
tendimento com o Legislativo seja 
fundamental para a viabilização 
do ajuste fiscal, o descuido com a 
popularidade pode colocar tudo a 
perder. A população estará atenta, 
esperando que sua condição de vida 
melhore. Afinal, o que se espera de 
um novo governo são notícias boas e 
não apenas mais sacrifícios.

Comunicação e 
equacionamento
Além dos técnicos da área, a imprensa 
tem buscado dar publicidade ao teme-
rário quadro fiscal pelo qual o país 
passa. No entanto, a maior parte da 
população não tem familiaridade com 
o tema e não está disposta a pagar por 
problemas que, se existem, no seu en-
tender são função da corrupção desen-

freada que tomou conta do país. Ain-
da mais quando se revela a amargura 
dos remédios que devem ser ingeridos 
para reverter o descompasso aponta-
do pelos técnicos nas contas do setor 
público. O tamanho do ajuste promo-
ve perdas importantes – ou pela via do 
aumento de obrigações ou pela redu-
ção de benesses – fazendo com que a 
ideia do combate à corrupção como 
solução definitiva e suficiente seja de-
fendida por tantos.  

Para complicar ainda mais o qua-
dro, mesmo que se reconhecesse que 

o combate à corrupção por si só não 
resolveria o drama das contas públi-
cas, não são claros os indícios da gra-
vidade da situação fiscal. O alardeado 
descontrole das finanças públicas soa 
exagerado para muitos brasileiros. 
Embora o país tenha passado por uma 
recessão profunda – o PIB despencou 
3,5% por dois anos consecutivos, 
2015 e 2016 –, os indicadores econô-
micos não dão qualquer pista da exis-
tência de um contexto aterrorizante. 
O crescimento do PIB em 2018 será 

Alardeado descontrole 

de finanças públicas soa 

exagerado para muitos 

brasileiros. Indicadores 

econômicos não dão 

pistas da existência de um 

contexto aterrorizante

em torno de 1,5% e a inflação e os 
juros se manterão baixos. Apesar do 
desemprego elevado, é difícil para os 
não iniciados na matéria criar a cone-
xão de um mercado de trabalho anê-
mico com contas públicas desajusta-
das. Em função disso, por mais que os 
meios de comunicação se esforcem na 
construção da narrativa do descalabro 
das contas do setor público, é pouco 
provável que haja uma sensação de 
emergência por parte da população a 
ponto de aceitar abrir mão de direitos 
ou incorrer em mais obrigações.

Em síntese, o novo chefe do Poder 
Executivo enfrentará uma dura mis-
são. Em curto espaço de tempo, terá 
que apresentar resultados positivos 
para a população. Esperam-se melho-
rias na empregabilidade, segurança 
pública, saúde, educação, ambiente 
de negócios, entre outras áreas. A ex-
pectativa é grande. Ao mesmo tempo, 
o vencedor das eleições administrará 
uma expressiva crise fiscal que ainda 
não foi sequer detectada pela imensa 
maioria da população. Além disso, 
forçosamente, compatibilizará sua 
agenda com a de outro grande pro-
tagonista: o Congresso Nacional. Os 
parlamentares recém-eleitos copartici-
parão das mudanças legais que viabi-
lizarão o ajuste das contas públicas, a 
despeito de estarem em Brasília para 
atenderem aos pleitos de suas bases, 
os quais, nunca é demais lembrar, pas-
sam ao largo de pagamento de mais 
impostos ou de perda de benesses.    

O texto é resultado de reflexões apresentadas 
em reunião por pesquisadores do FGV IBRE. 
Dada a pluralidade de visões expostas, o docu-
mento traduz minhas percepções sobre o tema. 
Dessa feita, pode não representar a opinião de 
parte, ou da maioria dos que contribuíram para 
a confecção deste artigo.
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O papel do Estado na economia pode, 
de maneira simplificada, ser organiza-
do em duas dimensões. Na primeira, 
temos o Estado que dá maior segu-
rança aos cidadãos e procura reduzir 
a desigualdade de oportunidades por 
meio da oferta de serviços públicos 
como saúde, educação, programas de 
assistência social etc.

Na segunda, está o grau de in-
tervenção direta do poder público 
sobre o funcionamento dos merca-
dos: papel e extensão das empresas 
estatais, marcos regulatórios seto-
riais, concessão de crédito subsidia-
do para incentivar alguns setores da 
economia em detrimento de outros, 
grau de fechamento da economia ao 
comércio internacional etc. 

Um exemplo ajuda na distinção das 
duas dimensões: Estado de bem-estar 
social e Estado interventor. É possível 
haver um amplo e generoso programa 
público de seguro-desemprego, como 
ocorre, por exemplo, nos países nór-
dicos, e, por outro lado, haver grande 
liberdade contratual entre o trabalho 
e o capital, também situação vigente 
entre os escandinavos. 

Pode-se afirmar que a escolha so-
cial entre haver ou não um Estado de 
bem-estar social amplo e abrangente 

tem natureza normativa, ou seja, é 
tomada em função de um juízo de va-
lor que a sociedade expressa. Não há 
tamanho certo ou errado do Estado. 
Diferentemente, a forma e a dimen-
são da intervenção e regulação do 
poder público no funcionamento di-
reto dos mercados têm natureza posi-
tiva, no sentido de que funcionam, ou 
não, para produzir desenvolvimento 
econômico sustentado (no contexto 
específico de cada país). 

Há no Brasil visão contrária à ofer-
ta privada de serviços de utilidade 
pública e de setores básicos, também 
conhecidos por setores estratégicos, 
como, por exemplo, energia e petró-
leo. Essa tese não tem respaldo factual. 
Existe farta evidência empírica de que 
não há justificativa para o Estado ser 
produtor direto de serviços que pode-
riam ser ofertados de forma mais efi-
ciente e, logo, a um menor custo para 
os consumidores, pelo setor privado. 
Por exemplo, o historiador William 
Summerhill estudou as concessões de 
ferrovias no Brasil entre 1854 e 1913 e 
documentou que as empresas privadas 
apresentaram lucros positivos e que 
os retornos sociais de suas atividades 
foram sempre maiores do que esses 
lucros. Segundo o estudo, essas em-

presas foram importantíssimas para 
o desenvolvimento brasileiro naquela 
época, superando o impacto das ferro-
vias no desenvolvimento norte-ameri-
cano no mesmo período.

Marcelo Jourdan (2006) estudou 
todos os balanços da empresa Light, 
entre 1898 até a estatização total da 
empresa em 1978, e não encontrou 
nenhum sinal de lucros exagerados. 
Ao longo desses 81 anos de operação 
no Brasil, o retorno da empresa, em 
dólares americanos constantes, foi 
de 3,6% ao ano. Há sinais, por ou-
tro lado, de que o controle tarifário 
a partir do Estado Novo iniciou um 
longo processo de estatização dos 
setores de energia elétrica, telefonia 
e transportes urbanos, o que levou à 
contínua degradação da oferta des-
ses serviços que tiveram que ser esta-
tizados, com ônus para o Tesouro.

É importante lembrar ainda que, 
no início da década de 1990, um te-
lefone fixo no Brasil era bem de luxo. 

O papel do Estado na provisão 
de serviços públicos e no 
desenvolvimento econômico1

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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A privatização levou a um boom no 
acesso a serviços de telecomunicação 
e à maior concorrência entre empre-
sas, com nítidos benefícios para o 
Estado e para os consumidores.

Outro exemplo interessante é a 
campanha “O petróleo é nosso!”. For-
te mobilização, praticamente unânime 
da sociedade. Naquela oportunidade, 
meados dos anos 50, uma parcela de 
sete em cada dez crianças de sete a 14 
anos estava fora da escola. E o Brasil 
construía Brasília e a Petrobras. Não 
há dúvida de que as prioridades foram 
invertidas. Nossos preconceitos, nos-
sas ideologias e nossa dificuldade com 
os números e as contas nos jogam no 
desastre das escolhas erradas e do des-
perdício de recursos públicos.

Recentemente, nova rodada de in-
tervencionismo nos legou pesado far-
do. Com dificuldade, estamos saindo 
da maior perda de produto, e a mais 
extensa no tempo, dos últimos 120 
anos. Uma das agendas que produziu 
o desastre tem claro conteúdo ideoló-
gico. A forte inflexão intervencionista 
na política econômica gerou um hos-
pital de empresas quebradas e muito 
prejuízo para o Tesouro Nacional. 
Os repasses do Tesouro Nacional ao 
BNDES – cerca de R$ 500 bilhões 
ao longo de sete anos – representam 
mais do que o gasto, em valores de 
hoje, do governo norte-americano 
com todo o plano Marshall.

Recente estudo de Ricardo Barbo-
za e Gabriel Vasconcelos documen-
ta que cada R$ 1 emprestado pelo 
 BNDES gerou R$ 0,5 de investimen-
to. Qualquer avaliação de custo e be-
nefício das atividades do BNDES no 
período começa com um desperdício 
de 50%. Para que a perda não seja 
inaceitável, nos outros 50% o ganho 
social do investimento, em excesso 

ao ganho privado, teria que ser sur-
preendentemente elevado, sem o que 
as ações do banco entram na lista 
das imensas dilapidações de recursos 
da década passada.

Outro enorme desperdício foi a al-
teração do marco regulatório do pe-
tróleo em 2010. A descoberta do pré-
sal e a nova configuração geológica 
demandavam no máximo um decreto 
presidencial e, provavelmente, a adi-
ção de um parágrafo à Lei do Petró-
leo de 1997. O decreto estabeleceria 
novos parâmetros para a Participação 
Especial (PE), o imposto sobre a recei-
ta líquida da produção de óleo, que 
tem a mesma base tributária da parti-
lha no novo sistema. O novo artigo na 
legislação estabeleceria que o lance do 
leilão de novos blocos de exploração e 
produção poderia ser sobre os termos 
da PE, em vez de ser sobre o bônus de 
assinatura. Daria na mesma em termos 
das receitas apropriadas pelo governo 
brasileiro. Por ideologia perdemos a 
melhor janela de preços internacionais 
do petróleo. A sociedade não desfru-
tou de todos os benefícios que poderia 
ter colhido da riqueza mineral.

Também tentamos reconstruir a 
indústria naval, pela terceira vez em 
60 anos. Não temos aprendido com 
os erros das decisões passadas. Não 
à toa, repetimos o fracasso da indús-
tria naval dos anos 50 nos anos 70 e 
agora nos anos 2000. Em todos os 
casos, os resultados foram muitos 
estaleiros quebrados e pesada conta 
para os contribuintes.

A conclusão é que nossa expe-
riência, tanto nos casos bem-sucedi-
dos quanto nos desastres, é farta em 
mostrar que, em termos de oferta de 
serviços de utilidade pública e de bens 
e insumos estratégicos, devemos ser 
pragmáticos. Não somos uma socie-

dade rica ou com enorme capacidade 
de poupança como, por exemplo, é 
o caso dos países de industrialização 
recente da Ásia, e, mais recentemente, 
da China continental.

Nossa sociedade tem dado segui-
das demonstrações de que deseja a 
construção de um eficiente Estado de 
bem-estar social que a atenda e que 
encaminhe nossos problemas seculares 
de elevada desigualdade e heterogenei-
dade social. Nossa taxa de poupança 
é baixa e, consequentemente, os juros 
são elevados, além de convivermos 
com permanente pressão inflacioná-
ria. Ou seja, somos uma sociedade que 
não pode se dar ao luxo do desperdí-
cio. Mais do que em qualquer outro 
país, temos que ser rigorosos com o 
emprego dos recursos públicos.

Países que optam por uma ampla 
rede de bem-estar social não têm es-
paço orçamentário para que o Estado 
seja muito ativo na intervenção direta 
na economia por meio de empresas es-
tatais e/ou oferta de crédito subsidia-
do, como foi a nossa experiência re-
cente. As intervenções no setor elétrico 
e de petróleo e gás criaram passivos na 
casa de muitos bilhões de reais, que le-
varão décadas para serem pagos.

Em resumo, os dois Estados, o de 
bem-estar e o intervencionista, não 
cabem no orçamento do Tesouro 
Nacional. Temos que saber priorizar. 
Para continuar priorizando o social, 
não há como o Estado gastar recursos 
orçamentários preciosos para pagar a 
ineficiência de serviços que hoje estão 
sob a sua responsabilidade direta. 

1Esta coluna Ponto de Vista é baseada no texto 
preparado para Audiência Pública ADI 5624/
DF no Supremo Tribunal Superior em 28 de se-
tembro de 2018.
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Conjuntura Econômica — O Brasil 

se encontra em seu melhor momen-

to demográfico, com cerca de 50 

milhões de jovens, sem melhorar a 

qualidade do ensino no ritmo ne-

cessário, como demonstra o resul-

tado do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb). Por que 

não conseguimos avançar?  

O inferno está nos detalhes, por 
isso é preciso contextualizar. A uni-
versalização do acesso ao ensino é 
muito recente no Brasil. Em 1930, 
quando a Argentina já tinha 62% 
das crianças no ensino primário e 
o Chile tinha 73% – para não falar 
de Europa e Estados Unidos, que 
já haviam universalizado – nós só 
tínhamos 21,5% das crianças na 
escola. Em 1960, só 40% estavam 

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divul-

gados no início de setembro injetaram uma dose extra de desânimo nos brasi-

leiros: pela terceira vez seguida o país não alcançou a meta de qualidade alme-

jada para o fim do ensino fundamental, tampouco do médio. Mas o pessimismo 

disseminado por esses números não contaminou Claudia Costin. Em entrevista 

à Conjuntura Econômica, a administradora pública, que já foi secretária muni-

cipal de Educação do Rio de Janeiro, secretária de Cultura do estado de São 

Paulo e diretora sênior para Educação no Banco Mundial dissecou o cenário do 

ensino público brasileiro de forma realista. E defendeu que, sem uma revisão na 

forma de ensinar alunos e de formar professores, não haverá lei ou orçamento 

que nos resgate desse atraso. “O próximo presidente precisará ter consciência 

de que não existe bala de prata. Será melhor investir em um grupo selecionado 

de medidas e aprofundá-las gradualmente”, afirmou.

Claudia Costin 
Diretora do Centro de Excelência e Inovação em  

Políticas Educacionais (Ceipe) da FGV EBAPE

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“A escola 
brasileira não 
ensina a pensar”
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do terceiro PIB per capita do Brasil, 
o segundo em valores absolutos. 

Como perdemos a rédea?

Não dá para falar que foi responsa-
bilidade de um só governo. Foi uma 
coleção de erros. Mas tem uma coisa 
que agravou a situação do ensino mé-
dio para além do acúmulo de inefi-
ciências de etapas anteriores. É o fato 
de a gente ter em média quatro horas 
e meia de aula – quatro, se juntar com 
o ensino noturno – para acomodar 
13 matérias. Se observarmos os paí-

ses que ocupam os 30 primeiros lu-
gares do Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (PISA, na sigla 
em inglês), a média da carga horária 
diária é entre 7 e 9 horas. E nenhum 
deles tem mais de oito disciplinas. Ed-
gar Morin (filósofo) uma vez fez um 
protesto sobre a reforma da educação 
francesa e escreveu um livro incrível 
chamado A religação dos saberes. 
Ele se queixava que na França havia 

na escola. No final da década de 
1980, eram 60%. E esse atraso na 
universalização traz suas implica-
ções. Pesquisa do Naercio Menezes 
(Insper) mostra que, dos fatores 
extraescola que influenciam o de-
sempenho escolar de uma criança, 
o mais importante são os anos de 
escolaridade dos pais. Então, a bai-
xa escolaridade destes prejudica as 
chances de sucesso das crianças. 

Hans Rosling (estatístico sueco 
morto no ano passado) apontava a 
dificuldade da maioria das pessoas 
em acreditar que o mundo está me-
lhor, e esse é o nosso caso frente à 
educação. É como olhar uma crian-
ça na UTI e não considerar que está 
melhorando, mesmo que ainda este-
ja na UTI. O último Ideb demonstra, 
por exemplo, que desde 2005, a cada 
edição da Prova Brasil, temos avan-
çado tanto em aprendizagem quan-
to em fluxo (índice de aprovações e 
continuidade). Já para o nono ano, 
melhoramos nas três últimas edi-
ções, ainda que posicionados num 
patamar ruim. 

Mas no ensino médio ainda não con-

seguimos capturar essas melhorias 

a contento, com desempenho abai-

xo da média, alto índice de evasão... 

Nossa tragédia está no ensino médio 
por vários fatores. Um deles é por-
que é lá que se expressa o acúmulo 
de insuficiência das etapas anterio-
res. Por isso hoje cerca de metade dos 
estudantes brasileiros não concluiu o 
médio na idade correta, e o resulta-
do do Ideb no terceiro médio ficou 
aquém da meta (nota de 3,8 versus 
4,7). No estado do Rio de Janeiro, 
só 3% dos alunos do terceiro ano do 
médio tiveram resultado suficiente 
em matemática. E estamos falando 

oito matérias obrigatórias para sete 
horas de aula. Imagine. O nosso caso 
não tem sentido algum, e é fruto de 
questões corporativistas, pressão por 
carga horária de professores. É como 
se a educação existisse para atender 
às demandas dos professores e não à 
aprendizagem da nova geração. En-
tão fizemos esse arranjo, que é com-
pletamente inadequado, levando à 
fragmentação do saber ao extremo. 
Como os alunos vão aprender resolu-
ção colaborativa de problemas – que 
é uma competência necessária ao sé-
culo XXI –, enxergar qual a posição 
do Brasil no contexto internacional, 
se formar como cidadãos globais, 
com um pingadinho de um monte de 
disciplinas desinteressantes, sem inte-
gração entre elas, com uma pedago-
gia extremamente tradicional? 

E aí vem uma das razões que afeta 
todos os níveis de ensino, e que no 
ensino médio é particularmente ver-
dade: a formação de professores está 
dissociada da preparação para uma 
profissão. Quando se passou a res-
ponsabilidade de formar professores 
para as universidades, estas não se 
estruturaram para fazer como se faz 
em formações como engenharia e 
medicina, em que a prática caminha 
com a teoria. Como já contavam com 
as áreas de licenciatura, as universi-
dades apenas reuniram professores 
de diferentes departamentos, da so-
ciologia, da filosofia, da história, e 
o resultado é como se formássemos 
um médico dando aula de história 
da medicina, filosofia da medicina, 
sociologia da medicina, e depois o 
mandássemos direto para uma sala 
de cirurgia. Isso é um desastre. Pes-
quisas mostram, por exemplo, que 
hoje nosso mestrado e doutorado 
em educação não contribuem com 

Metade dos estudantes 

brasileiros não concluiu 

o médio na idade correta, 

e o resultado do Ideb 

no terceiro médio ficou 

aquém da meta (nota de 

3,8 versus 4,7)
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um melhor desempenho dos alunos. 
Não é que não deveria ter mestrado 
e doutorado, mas que eles deveriam 
ter uma natureza diferente. 

Que outros fatores fazem parte des-

se diagnóstico do ensino médio?

Como a educação tem reserva or-
çamentária e é uma fonte de re-
cursos importante, muitas vezes há 
uso político do cargo de secretário. 
Também falta uma abordagem pro-
fissional da indicação e diretores de 
escola. Até agora, nesse último caso, 
o que se coloca como contrapartida 
ao clientelismo são duas soluções 
complicadas. Uma é você ter elei-
ção, que conta com a vantagem de 
se identificar um líder. Mas a eleição 
pura e simples pode levar ao corpo-
rativismo e, se não se toma cuidado, 
favorece pactos corporativistas. O 
arranjo de diretor e professor não 
pegarem um no pé do outro, para 
manter as boas relações se amanhã 
o diretor voltar à sala de aula e 
aquele professor assumir a direção. 
Alguns secretários de Educação es-
tão precedendo a eleição de diretor 
de uma formação, de um exame e 
até de uma verificação se esse can-
didato a diretor tem condições de 
exercer o cargo, o que é positivo. 
Isso começou em Goiás há cerca de 
uma década e tem se replicado. A 
segunda alternativa que soa linda, 
mas tem problemas, é a de concurso 
público para diretor de escola, sem 
pacto corporativista. Só que a so-
lução é pior que o problema, pois 
como identificar competências de li-
derança numa prova? Tendo a gos-
tar mais de comitês técnicos, como 
existe em Sobral (CE), em que eles 
escolhem diretores a partir de crité-
rios determinados.

Outro elemento que também 
joga contra o ensino médio é a bai-
xa atratividade da carreira do pro-
fessor. Poucos jovens desejam ser 
professores, e isso se deve a dois 
fatores: o salário e um baixíssimo 
reconhecimento social da carreira. 
Em pesquisas de opinião, as pes-
soas têm manifestado pena do pro-
fessor e não admiração, que são 
coisas muito diferentes. E a impren-
sa muitas vezes cai na tentação de 
uma coisa que, na falta de um nome 
melhor, a gente poderia chamar de 

coitadização do professor, ao con-
tar histórias abordando esse pro-
fissional sempre como um sofrido, 
com histórias de superação frente 
a péssimas condições de trabalho. 
Ninguém deseja ser uma coisa de 
quem as pessoas têm pena. 

Quanto à captura política da gestão 

do ensino, a proposta de se criar 

uma lei de responsabilidade educa-

cional (PL 7.420/06) seria um cami-

nho para mitigar esse problema?

Acho que esses problemas não se re-
solvem por lei, mas com cultura. O 
trabalho do professor é intenso em 
gente. Não adianta só fazer lei. Por 
exemplo, a lei que estabelece que um 
terço do tempo do professor é para 
atividade extraclasse não colou bem. 
Há poucos estados e municípios que 
usam esse um terço de forma ade-
quada. Da mesma maneira, não sei 
se a lei de responsabilidade educa-
cional funcionaria como deveria.

Responsabilizar gestores por re-

trocessos na educação, submeten-

do-os às punições previstas na Lei 

de Improbidade Administrativa 

como perda da função pública, 

não seria eficiente?

O Ideb já permite a cada dois anos, 
pertinho das eleições, como esta-
mos vivendo agora, jogar luz ao que 
acontece com a educação. Isso traz 
problemas de reputação para os ges-
tores públicos, ou possibilita que es-
tes demonstrem o positivo que fize-
ram para seus estados/municípios. O 
Brasil tem dados educacionais muito 
ricos. O que falta em termos de ava-
liação é ensinar os professores a fa-
zer avaliação formativa. Hoje, com 
tecnologia, poderíamos fazê-lo de 
forma bem interessante para resolver 
as dificuldades de aprendizagem do 
aluno. O professor não é um mero 
fornecedor de aula. Ainda mais nos 
tempos de hoje. Ele tem que ser um 
assegurador de aprendizagem.

Uma organização como essa torna-

ria o sistema mais resiliente à cap-

tura política?

Acho que se você coloca tudo isso 
como política de Estado e não como 

O professor não é um 

mero fornecedor  

de aula. Ainda mais  

nos tempos de hoje. 

Ele tem que ser 

um assegurador de 

aprendizagem
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A melhor coisa que podemos fazer 
com a reforma do ensino médio é 
continuar com ela, mesmo que leve 
um tempo louco para implantá-la. 
O próprio candidato que propõe 
revogá-la (Fernando Haddad) já 
defendeu em público que se deve-
ria reduzir o número de matérias 
no ensino médio, corroborando o 
diagnóstico presente na reforma. 
Por que ele fala em revogar? Porque 
houve um grande erro de condução. 
Um governo que assume logo de-
pois de um processo dolorosíssimo 

de impeachment faz uma reforma 
educacional por medida provisó-
ria? Foi um erro. Fiquei furiosa. 
Foi a fórmula de como pegar uma 
boa ideia e colocá-la sob suspeição. 
Acho que deveríamos ter pagado o 
preço de fazer a reforma direito. 

Ninguém tem muita coragem de 
enfrentar as corporações de profes-
sores – quando falo isso, não me 
refiro nem aos sindicatos, mas às 

política de governo, sim. Entre as 
coisas nas quais avançamos, hoje há 
uma consciência muito maior da crise 
de aprendizagem – que antes nós não 
tínhamos, porque ninguém media. Às 
vezes ouvimos a opinião de que esco-
la pública boa era a de antigamente, 
referindo-se à época em que minha ge-
ração estudava, nos anos 1960. Mas 
eu duvido. Somente 40% estudavam. 
Não é que ela era boa necessariamen-
te porque a estrutura era melhor, mas 
porque era uma educação para as 
classes médias em ascensão e para fi-
lhos de letrados. Naquela época, era 
feio não estar na escola pública. Ou se 
estava fora por uma opção da família 
pelo ensino religioso ou internacional, 
ou porque a criança tinha sido expulsa 
da escola pública. Se era escola para 
filhos de letrados, quanto se poderia 
agregar a essa estrutura? 

Essa percepção de que a educa-

ção era melhor no passado não 

pode vir da constatação de que 

atualmente aumentar os anos de 

escolaridade não remunera tanto 

quanto antigamente?

Os anos de escolaridade remuneram 
menos, mas ainda é bastante. A con-
clusão do ensino médio em relação 
ao fundamental faz diferença gran-
de. E concluir a universidade signi-
fica 120% a mais. Ainda é um pata-
mar elevado. 

O próximo presidente da Repúbli-

ca terá de administrar a reforma 

do ensino médio feita em 2017 no 

governo Temer, que suscitou várias 

polêmicas. Há inclusive proposta de 

revogá-la (consta do programa de 

governo no PT registrado no TSE). 

Em sua opinião, como o próximo go-

verno deve lidar com essa reforma? 

associações de professores. É curio-
so que, na época, todo mundo falou 
do impacto em artes, sociologia, 
mas ninguém mencionou química, 
física, biologia... 

O que deve ser feito?

Um processo de discussão junto com 
a base. Temos um sistema de avalia-
ção educacional bastante bom, feito 
a cada dois anos, e o Enem como 
porta de entrada para o vestibular 
foi uma evolução em relação ao ves-
tibular e ao sistema anterior. Temos 
a proposta de base nacional comum 
curricular, que na parte de educação 
infantil e fundamental está boa, mas 
no ensino médio foi feita sem pé nem 
cabeça, incompleta. Poderíamos in-
cluir, no bojo da discussão da base 
curricular do ensino médio, algum 
elemento da reforma que possa ser 
revisitado. Mas não revogá-la.

E quanto às dificuldades para imple-

mentá-la? Por exemplo, como equa-

cionar a proposta de oferecer um di-

verso leque de opções para os alunos 

quando há municípios que sequer 

possuem escola de ensino médio?

Não precisa ter uma escola de ensi-
no médio por município. É preciso 
montar uma rede de transporte – 
isso já existe – e o gestor estadual 
organizar diferentes itinerários for-
mativos. Você não precisa ter todos 
na mesma escola, nem ter vários em 
um município só. Dá para organi-
zar. Os itinerários formativos serão 
construídos ao longo dos anos. O 
que precisa é definir logo o forma-
to mais definitivo de ensino médio e 
sair construindo. 

Isso também passa pela amplia-
ção da jornada, independentemente 
do número de matérias. Nenhum 

Ninguém tem muita 

coragem de enfrentar 

as corporações de 

professores – quando falo 

isso, não me refiro nem 

aos sindicatos, mas  

às associações
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país do mundo tem cem por cento 
de matérias obrigatórias, muito me-
nos com o objetivo de atender à de-
manda dos professores. Professores 
são os principais atores, mas não a 
finalidade da política educacional. 
Alimentamos essas visões em edu-
cação por piedade e não devido a 
um foco na profissionalização do 
professor. E também pelo poder do 
lobby. Temos que mudar o eixo. Só 
isso vai fazer com que os salários 
melhorem, para que a autoestima 
do professor melhore.  

E isso ainda passa por parar de ter 
contratos com carga horária muito 
extensa. Aqui no Rio de Janeiro, por 
exemplo, os contratos de professor 
de ensino médio são para 16 horas. 
O professor deveria ser alocado a 
uma única escola, criando identida-
de com os alunos, e não se transpor-
tando entre várias redes. 

Como avalia o atual debate sobre fi-

nanciamento da educação pública?

Sei que soa lindo, numa faculdade de 
Administração, dizer: existem recur-
sos, mas estão mal administrados. 
É verdade. Mas, além disso, mesmo 
que fossem bem administrados, se-
riam insuficientes para fazer a corre-
ção de salários que precisa ser feita. 
A média salarial nacional ainda é 
bastante baixa. Está sendo corrigida 
pela lei do piso, mas as demais pro-
fissões estão aumentando mais ainda 
que a de professor. 

Quando você tem um piso salarial 
baixo, como é que consegue atrair 
os melhores alunos do ensino médio 
para ser professores? A Finlândia 
paga 30% a menos para professor do 
que outras profissões de igual escola-
ridade. Mas ainda assim é um salário 
atraente. Acho que esse é um pro-

blema grave que a gente tem, pois é 
importante atrair bons profissionais. 
E ser seletivo no processo. Deveria 
haver uma cobrança de nota mínima 
no Enem. Mesmo que a gente ficasse 
um tempo com menos professores. 
Foi isso que fizeram os países com 
bons sistemas educacionais: o Chile, 
a Finlândia, a Coreia faz isso. Por que 
o Brasil não pode fazer?

Considera que o governo federal 

deveria colaborar com os estados 

mais endividados para proteger o 

investimento em educação em seu 

processo de recuperação fiscal?

Deveria. E o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb), que é 
o principal mecanismo de financia-
mento à educação, deveria ir além 
de um mecanismo compensatório, 
para incentivar boas práticas por 
meio da redistribuição do fundo, 

ou dos impostos. Há estados que 
já fazem isso com o ICMS, incen-
tivando boas práticas pedagógicas. 
Mas dentro de uma visão de políti-
ca educacional integrada.

Enquanto buscamos arranjos para 

superar atrasos na qualidade do 

ensino tradicional, o mundo discu-

te como adaptar o sistema educa-

cional para fazer frente às rápidas 

mudanças trazidas pela revolução 

tecnológica. Como equacionar am-

bos os desafios no Brasil?

Sou membro da comissão global 
sobre o futuro do trabalho que a 
Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) criou, e como única 
representante da educação, discuto 
isso o tempo todo. A primeira con-
clusão a que chego é a de que, para 
estar pronto para o que se está cha-
mando de quarta revolução indus-
trial, em que a inteligência artificial 
vai substituir não só o trabalho hu-
mano manual em proporções muito 
maiores do que antes, mas também 
intelectual, a escola deveria ensinar 
a pensar. Hoje a escola brasileira 
não ensina a pensar. Ponto. Antes 
de se preocupar com computadores, 
quadros inteligentes, a escola deve-
ria mostrar como pensar matema-
ticamente, historicamente, ensinar 
a usar o ferramental das diferentes 
ciências para resolver problemas. 
De acordo aos resultados do último 
PISA (2015), que tinha como ênfase 
o estudo em ciências, o quesito em 
que saímos pior foi pensar utilizan-
do conceitos científicos. Para mudar 
isso, é preciso formar melhor o pro-
fessor. Tem que mudar a formação 
inicial, dar uma formação que inte-
gre melhor as várias disciplinas, e o 
eixo deveria ser ensinar a pensar. 

Nossas escolas não 

ensinam a pensar. Antes 

de se preocupar com 

computadores, deveriam 

mostrar como pensar 

matematicamente, 

historicamente
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Outra coisa relacionada ao fu-
turo do trabalho é em que medida, 
nas tendências educacionais para o 
futuro, eu posso usar a tecnologia 
que já está à minha disposição para 
apoiar o professor. Uma das profis-
sões que se imagina que vai demo-
rar mais para ser destruída é a de 
professor de crianças e adolescen-
tes. Educação a distância funciona, 
com alguns cuidados, com adultos. 
Mas com criança e adolescente, 
não. Inclusive porque você tem que 
ensinar competências socioemocio-
nais, quesito em que estamos mal. É 
uma competência fundamental para 
o século XXI, e é uma competência 
fundamental para qualquer jovem 
de origem vulnerável para superar 
suas dificuldades, que lhe concede 
persistência, garra, resiliência.

E outra coisa que vai ser im-
portante é o que a OCDE chama 
de student agency, que é trabalhar 
com o aluno o conceito de que ele 
é o empreendedor da própria vida, 
porque o mundo do trabalho vai 
mudar muito. Ele tem que começar 
ainda na educação básica a desen-
volver a noção de que ele é porta-
dor de um sonho, que evidentemen-
te vai mudar ao longo dos anos, 
mas que ele é o empreendedor da 
própria vida. Ele é que vai ter que 
construí-la, descobrir o que lhe dá 
prazer, como lidar com as oportu-
nidades que surgem, com vistas à 
construção do seu sonho.

Levando em conta que em educa-

ção não há tratamento de choque, 

como o novo governo deve sinali-

zar seu compromisso com o avanço 

da qualidade do ensino?

O próximo presidente precisará ter 
consciência de que não existe bala 

de prata. É preciso adotar um con-
junto de medidas por aproximações 
sucessivas. Ou seja: é melhor inves-
tir em um grupo selecionado de coi-
sas e aprofundá-las gradualmente 
do que fazer uma única e deixar as 
demais de lado.

Acho que a prioridade número 1 
é investir na profissionalização do 
professor. Tanto na atratividade da 
carreira quanto melhorar a forma-
ção inicial e a formação continuada. 
Eventualmente, com a criação de 
uma avaliação nacional de professo-

res – projeto que já existiu, quando 
Haddad foi ministro da Educação –, 
que pudesse servir para duas coisas: 
ter uma certificação nacional; e/ou 
servir como etapa de concurso públi-
co para baratear o processo, ser um 
tipo de Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) dos professores.

A segunda prioridade, para 
mim, é investir em um programa 
intersetorial de primeira infância. 

Isso não quer dizer colocar todas 
as crianças em creche para as mães 
trabalharem, mas dar uma atenção 
de saúde, educação e assistência 
social integradas para a primeira 
infância. Acho que se o presiden-
te se inspirasse no que o Chile fez, 
que foi colocar em seu gabinete um 
órgão que interagisse com estados 
e municípios para a primeira infân-
cia, a gente teria uma outra situa-
ção daqui a um tempo.

Uma terceira questão seria um 
programa nacional de alfabetiza-
ção. Um exemplo é o do impacto 
brutal conquistado pelo Ceará com 
o Programa de Alfabetização na Ida-
de Certa. Das cem melhores escolas 
de fundamental, 80 estão lá, em di-
ferentes municípios. Minas Gerais 
também tinha começado uma inicia-
tiva, depois descontinuou, mas tam-
bém registrou avanços.

Outro elemento é investir em 
ensino técnico. Os níveis de ensi-
no técnico são muito baixos e são 
feitos da maneira errada, pois é 
preciso dialogar com os potenciais 
empregadores para se ter um ensino 
de qualidade, e não achar que a for-
mação técnica tem que ambicionar 
criar uma universidade. 

Também para o jovem – e isso 
não é uma política exclusiva de edu-
cação – deveria existir uma iniciati-
va voltada para aconselhamento de 
competências. Porque, com a extin-
ção de postos de trabalho, que não 
vai ser pequena, ao longo da vida 
esse jovem não precisará somente ter 
aprendido a pensar na escola, mas 
aprender a aprender. Porque terá 
que se reinventar continuamente.

E ter consciência da questão do 
financiamento, que terá que aumen-
tar, de forma mais eficiente.  

Não precisa ter uma escola 

de ensino médio por 

município, mas montar 

uma rede de transporte, e 

o gestor estadual organizar 

diferentes itinerários 

formativos
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O retrovisor continua concentrando 
as atenções no debate econômico e 
político brasileiro. Se é unânime e 
premente a necessidade de ajuste fis-
cal, também tem sido tentador apos-
tar que poucas e pontuais medidas 
possam aumentar a carga tributária 
sem exigir grandes esforços do novo 
governo. Aliás, não há sequer o es-
forço de pensar e desconfiar que so-
luções do passado distante não mais 
servem para a nova conjuntura. Não 
há, portanto, solução mais fácil, sim-
ples e salvadora do que recriar a con-
tribuição (agora, permanente) sobre 
movimentação financeira (CPMF). 

Nenhuma outra economia relevan-
te no mundo cobra nos dias de hoje 
um tributo desse tipo,1 embora ele seja 
amplamente conhecido. Não é preci-
so conhecer teoria, políticas e práticas 
tributárias para desconfiar que deve 
haver razões tão sólidas e fortes para 
nenhum outro país se aventurar em 
cobrar tal tipo de imposto. Isso menos 
tem a ver com as distorções tributárias 
que acarreta e mais com a profunda 
desarticulação no sistema financeiro 
e o agravamento da concentração de 
renda depois dos tributos. 

Outro fato presente e comumen-
te ignorado no Brasil é que a CPMF, 

Corrida pela panaceia 
mitológica fiscal, CPMF

mesmo formalmente não tendo sido 
mais prorrogada ao final de 2007, 
continuou a ser cobrada, com alí-
quota de 0,38%, sobre um amplo 
conjunto de transações financeiras, 
como operações creditícias e cam-
biais: isso ocorre através do imposto 
federal específico (o IOF), cuja me-
nor alíquota, desde 2008, passou de 
0% para 0,38%. 

O passado, por sua vez, nos ensina 
lições dos tempos em que se cobrou 
a CPMF, mas é preciso humildade e 
competência para aprender. Criado 
como imposto e depois convertido 
em contribuição, ambos provisórios, 
esteve em vigor no Brasil por 11 
anos (1997 a 2007), quando gerou 
aos cofres públicos, em média, pou-
co mais de 1,17% do PIB ao ano, 
com alíquota média de 0,32%.

Os defensores de um tributo como 
a CPMF argumentam que, ao incidir 
sobre um volume muito grande de 
operações, é possível ter uma arreca-
dação relativamente elevada, mesmo 
com uma alíquota baixa – o que im-
pactaria a inflação menos do que tri-
butos que incidem diretamente sobre 
produtos. Outra vantagem estaria na 
facilidade de cobrar e pagar, reduzin-
do, dessa forma, a sonegação. Como 

José Roberto Afonso 
Economista, pesquisador do FGV IBRE 

e professor do IDP

Vilma da Conceição Pinto 
Pesquisadora do FGV IBRE
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defendeu Cintra (2018): “a experiên-
cia mostrou excelente produtividade 
quando comparada sua baixa alí-
quota com a arrecadação gerada; seu 
custo administrativo para o governo 
e para as empresas foi muito baixo, 
quando comparado com os tributos 
tradicionais; há, ainda, a eficiência no 
combate à sonegação”.2  

A crítica mais contundente a tribu-
tos que incidem igualmente ao longo 
da cadeia de produção e de distribui-
ção sem considerar o que foi cobra-
do nas operações anteriores é o da 
cumulatividade. Se para cada tran-
sação produtiva ou comercial cor-
responde uma financeira, um tributo 
como a CPMF teria o mesmo efeito 
do antigo imposto sobre selo – cuja 
extinção foi a principal razão para a 
reforma de 1965, que estruturou o 
sistema tributário até hoje vigente no 

país. É verdade que a cobrança cumu-
lativa da Cofins e PIS/Pasep sofre do 
mesmo efeito, mas essa é a principal 
razão para se tentar sua fusão e cria-
ção de um único e nacional imposto 
sobre valor adicionado, como cobra-
do em mais de uma centena de países. 
Recriar a CPMF é optar por avançar 
rapidamente em direção ao passado 
tributário abandonado pelo país há 
mais de meio século. 

À parte os danos à produção, é 
importante alertar que a nova con-
juntura da economia agrava um an-
tigo efeito colateral da CPMF, até 
então irrelevante diante de taxas no-
minais tão elevadas de remunerações 
das aplicações financeiras: o incenti-
vo à desintermediação financeira. 

É um mito que se pode arreca-
dar muito sem criar danos para a 
economia. Enquanto estava vigen-

te, conforme mostra a tabela 1, 
a maior arrecadação obtida pela 
CPMF foi 1,37% do PIB em 2002. 
Nesse ano, a inflação foi de 12,5% 
e os juros Selic de 23% – não à toa 
o registro mais alto dessas taxas 
durante o período em que a con-
tribuição foi cobrada – sem contar 
um bom crescimento econômico, 
de 3,1%, para a história brasilei-
ra recente. Hoje, inflação e juros 
nominais nos seus patamares mais 
baixos em muitos anos (ou até 
gerações), oscilam na casa de um 
quarto do que se aplicava há uma 
década e meia. Uma alíquota por 
volta de 0,4% para CPMF, ainda 
mais aplicada nas duas pontas de 
cada operação, obviamente provo-
caria uma reação dos contribuintes 
radicalmente diferente da que an-
tes era observada. 

Tabela 1 Arrecadação da CPMF e variáveis econômicas 

Ano
CPMF Inflação  

(IPCA % a.a.)
Juros  

(Selic % a.a.)
PIB 

(% a.a.)Valor (% PIB) Alíquota

1997 0,73% 0,20% 5,2% 39,9% 3,4%

1998 0,81% 0,20% 1,7% 31,2% 0,3%

1999 0,73% 0,20% 8,9% 19,0% 0,5%

2000 1,21% 0,38% 6,0% 16,2% 4,4%

2001 1,31% 0,30% 7,7% 19,1% 1,4%

2002 1,37% 0,38% 12,5% 23,0% 3,1%

2003 1,34% 0,38% 9,3% 16,9% 1,1%

2004 1,35% 0,38% 7,6% 17,5% 5,8%

2005 1,34% 0,38% 5,7% 18,2% 3,2%

2006 1,33% 0,38% 3,1% 13,2% 4,0%

2007 1,34% 0,38% 4,5% 11,2% 6,1%

Média 1997-2007 1,17% 0,32% 6,6% 20,5% 3,0%

Média 2000-2007 1,32% 0,37% 7,0% 16,9% 3,6%

Fontes: STN, BCB e IBGE. Elaboração própria.
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Mesmo sem ser preciso um exer-
cício econométrico sofisticado sobre 
a elasticidade desse tributo para in-
ferir que a mesma alíquota vai ge-
rar uma arrecadação muito menor, 
Koyama e Nakane (2001)3 fizeram 
tal avaliação e concluíram que:

“i) a CPMF corrói a sua própria 
base de arrecadação; ii) a CPMF 
reduziu o número de cheques uti-
lizados na economia; iii) o efeito 
da CPMF sobre o M1 é positivo, 
porém de pequena magnitude; 
iv) do ponto de vista de alocação 
de portfólio, a CPMF provocou 
um deslocamento das aplicações 
financeiras dos depósitos a pra-
zo para os fundos financeiros; 
v) a CPMF aumenta o spread 
bancário bruto e reduz o spre-
ad bancário líquido, implicando 
uma menor rentabilidade para 
todas as partes envolvidas, ou 

seja, para os tomadores de em-
préstimos, aplicadores e os inter-
mediários financeiros” (Koyama 
e Nakane, p. 4, 2001).

Bastante contestável é o argu-
mento de que a cobrança desse 
imposto não tributa os pobres sem 
conta bancária. Mais de dois ter-
ços da arrecadação com a CPMF 
provêm de pessoas jurídicas, que 
tentarão repassar tal custo para os 
preços, exatamente igual a qual-
quer outro tributo que as alcancem 
(como tal, CPMF é igual ao IVA, ou 
à Cofins, ou ao IPI). Na época de 
sua vigência, por ter alíquota úni-
ca e ser cobrada como imposto por 
cima de outro imposto, estimava-
se que a alíquota de 0,38% virava, 
na média geral, 1,32%, conforme 
cálculos apresentados por Zockun 
(2007)4 – ver distribuição por tipo 
de despesa conforme tabela 2. 

Menos transparente do que 
qualquer outro tributo dentro do 
preço dos bens e serviços adquiri-
dos pelas famílias, a CPMF alcan-
ça proporcionalmente muito mais 
aos mais pobres do que aos mais 
ricos – sem contar a reação que eles 
possam vir a ter. O impacto dessa 
contribuição para a regressividade 
do sistema tributário brasileiro, na 
época de sua cobrança, foi calcu-
lado por Zockun (2007). Em seus 
cálculos, a CPMF paga pelas famí-
lias com renda até 2 salários míni-
mos era de 2,2%, enquanto as que 
ganhavam mais de 30 salários, pa-
gavam apenas 1% - ver tabela 3.

Tal regressividade poderá ainda 
ser agravada diante das mudanças 
culturais e financeiras em curso na 
sociedade. Entre pessoas físicas, a 
rota de fuga da CPMF será mui-
to mais acessível aos contribuintes 
mais ricos, com mais e melhor aces-
so a transações financeiras no exte-
rior e realizadas em caráter virtual. 
Sendo estes também os que poupam 
e também poderão optar por driblar 
a tributação, inclusive investindo no 
exterior ou no próprio país como se 
estrangeiros fossem. Os mais po-
bres, por sua vez, não poupam, con-
somem mais do que ganham, pouco 
usam os bancos nacionais e lotéri-
cas e não terão a mesma ou menor 
chance de driblar a CPMF. 

Não custa alertar que, na origem, 
também está a distorção comum a 
qualquer imposto indireto que tenha 
alíquota única: taxar mais propor-
cionalmente os indivíduos que mais 
consomem. A mesma iniquidade se 
repetirá no caso de se criar um IVA 
com alíquota única e também se for 
unificada a do IRPF. Certamente, tal 
unificação de alíquotas simplifica 

Tabela 2 Alíquota efetiva da CPMF em % da  
despesa das famílias 

Tipo de despesa CPMF média (% da despesa)

Alimentação 1,27%

Habitação 1,38%

Vestuário 1,42%

Transporte 1,46%

Higiene pessoal 0,98%

Assistência e saúde 1,21%

Educação 1,35%

Recreação e cultura 1,32%

Fumo 1,08%

Serviços pessoais 1,38%

Despesas diversas 1,06%

Total 1,32%

Fonte: Zockun (2007).
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e facilita a arrecadação, mas a me-
mória não nos ajuda a acreditar que 
gastos públicos ajudarão o governo 
a desfazer o agravamento da iniqui-
dade provocado por um sistema já 
muito desigual. 

Os efeitos colaterais da CPMF, 
potencializados com a revolução di-
gital, provocando desintermediação 
bancária e agravando a iniquidade 
social, serão ainda piores se fosse 
adotada a ideia (utópica) de que esta 
poderia substituir a contribuição 
previdenciária. A mesma arrecada-
ção atual só seria obtida com alíquo-
ta equivalente de 1,6% – ver tabela 
4. Se a substituição fosse somente do 
encargo patronal para a Previdência 
Social, a alíquota necessária deveria 
ser cerca de 1,1%, mais que o do-
bro do que a anunciada por Marcos 
Cintra.5 E isso tudo na hipótese sabi-
damente irreal de que a economia e 
a sociedade de 2007 tivessem perma-
necido congeladas até hoje.

Embora o futuro devesse ser o 
elemento mais decisivo sobre recriar 

a CPMF, ele tem sido deixado de 
lado assim como no resto do debate 
econômico e político brasileiro. Eco-
nomia e sociedade em todo o mundo 
estão mudando profunda, rápida e 
drasticamente e isso tem sido igno-
rado pelos governos brasileiros (in-
clusive os que se candidatam a serem 
os próximos governantes). 

Não é só robô em fábrica que 
constitui a nova revolução indus-
trial. O sistema financeiro tende a 
mudar de forma ainda mais acen-
tuada. Da tecnologia da blockchain 
até as criptomoedas, passando por 
novos atores, como as fintechs. Em 
pouco tempo, tudo será radicalmen-
te diferente de hoje. Já estão caindo 
as fronteiras físicas, temporais e lin-
guísticas para abrir, manter e usar 
desde uma conta bancária até um 
cartão de crédito, sem contar os in-
vestimentos financeiros. 

Como destacou recentemente o 
FMI,6 a maioria dos especialistas 
ainda não acredita haver instru-
mento monetário que conte com 
todos os atributos centrais do di-
nheiro, mas reconhece que a tecno-
logia que sustenta esses ativos tem 
potencial expressivo para trans-
formar os serviços de pagamento. 
Considerando a capacidade desse 
processo em reduzir o papel dos 
bancos centrais e enfraquecer a 
autoridade do Estado em relação 

Tabela 3 CPMF e carga tributária sobre a renda total das famílias 

Renda mensal 
familiar até 2 SM

Carga tributária (% da renda familiar)

Sem CPMF (a) CPMF (b) Total (a+b)

Até 2 SM 48,8% 2,2% 51,0%

2 a 3 38,0% 1,7% 39,6%

3 a 5 33,9% 1,5% 35,4%

5 a 6 32,0% 1,4% 33,4%

6 a 8 31,7% 1,3% 33,0%

8 a 10 31,7% 1,3% 32,9%

10 a 15 30,5% 1,2% 31,7%

15 a 20 28,4% 1,2% 29,6%

20 a 30 28,7% 1,1% 29,8%

Mais de 30 26,3% 1,0% 27,2%

Fonte: Zockun (2007).

Já estão caindo as fronteiras 

físicas, temporais e 

linguísticas para abrir 

e usar desde uma conta 

bancária até um cartão 

de crédito, sem contar os 

investimentos financeiros
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à oferta monetária, regulação e su-
pervisão precisarão ser revistas e 
adaptadas em escala global. 

O passado do suposto enorme 
potencial de arrecadação da CPMF 
não se repetirá no futuro, pois sua 
base de cálculo será desidratada tan-
to mais caiam inflação e juros (sem 
considerar baixo crescimento ou re-
cessão), quanto mais avance a digi-
talização e globalização financeira. 

Pagará um preço muito caro o 
país que ignorar essas mudanças e 
tentar navegar no futuro se susten-
tando em uma caravela tributária 
do século retrasado, como bem é o 
caso da CPMF. Com transações fi-
nanceiras globalizadas, o país que 
tentar tributá-las e, sobretudo, com 
alíquota expressiva, terá de se isolar 
do mundo ou acabará estimulando 
seus contribuintes a transacionar 
cada vez mais no exterior. 

Alternativa seria se a lógica fos-
se regulatória e houvesse harmoni-
zação mínima internacional, com 
aplicação similar do imposto entre 
países da mesma zona econômica 
ou com intensas relações financeiras 
entre si – sem contar a necessária 
integração entre bancos de dados e 
administração tributária dos mes-
mos países. Tributar as transações 
financeiras pode ser até uma forma 

de antecipar imposto de renda ou de 
identificar e alcançar bens intangí-
veis que escapem ao imposto sobre 
valor adicionado ou de consumo. 
Mas isso é bem diferente do que foi 
a nossa CPMF, um tributo isolado, 
com finalidade exclusivamente arre-
cadatória e sem qualquer integração 
com outros tributos.

Um novo imposto na linha da 
velha CPMF não equaciona o fiscal 
e, com nova conjuntura e a revolu-
ção digital, provocará um novo e 
enorme problema no sistema ban-
cário, e ainda agravará ainda mais 
a iniquidade marcante do atual sis-
tema tributário. É um erro insistir 
numa corrida por uma panaceia 
mitológica fiscal. 

1Uma análise do processo de adoção e poste-
rior substituição desse tributo em diferentes 
economias do mundo pode ser encontrada 
em Coelho, I. “Taxing bank transactions – the 
experience in Latin America and elsewhe-
re”. Document prepared for the 3er. ITD, 
setembro/2009. Disponível em: <https://bit.
ly/2QUyd3C>. 

2Cintra (2018) defende uma espécie de 
substituição da contribuição para o INSS 
por uma contribuição previdenciária sobre 
movimentações financeiras. Ele ainda critica a 
proposta de criação de um imposto sobre valor 
adicionado (IVA) e diz: “A substituição do INSS 
sobre a folha de salários pela CP é o ponto de 
partida para uma reforma estrutural de grande 

impacto para o crescimento econômico do 
país. Tal medida serviria de embrião para 
uma reforma tributária ampla mais à frente, 
contrastando com a proposta ultrapassada 
do IVA, que apenas maquia um sistema de 
impostos que limita severamente a produção 
do país e estimula a sonegação de tributos”. 
Cintra, Marcos (2018). “Reforma tributária e 
movimentação financeira”, Folha S.Paulo, em 
20/9/2018 – <https://bit.ly/2NWs4pc>. 

3Koyama, S. M., Nakane, M.I. “Os efeitos da 
CPMF sobre a intermediação financeira”. Banco 
Central do Brasil (BCB). Texto para discussão n. 
23, Brasília-DF, p. 1-31, jul./2001. Disponível em: 
<https://bit.ly/2PPSyG3>. 

4Zockun, M.H., “A regressividade da CPMF”. 
Boletim Informativo FIPE, dez./2007. Disponível 
em: <https://goo.gl/F5RVFk>. 

5Conforme citação de Marcos Cintra: “Vale 
destacar que estamos analisando a unificação 
de vários tributos federais, o que englobaria 
não só o financiamento da Previdência. Neste 
caso, a estimativa de alíquota prevista seria de 
1,6% ante, por exemplo, os 7,6% da Cofins não 
cumulativa e a média acima de 10% do IPI”, já 
em matéria publicada no Valor Econômico do 
dia 21/9/2018, ele afirma que a alíquota seria 
de 1,28% e que “Desmembrada, a alíquota 
contempla 0,43% que substituiria a atual 
contribuição patronal de 20% sobre folha, o 
salário educação e as cobranças do chamado 
‘Sistema S’. Seria a Contribuição Previdenciária 
sobre Movimentação Financeira (CP). O 
outro 0,85% substituiria recolhimentos que 
hoje respondem por arrecadação atual de 
R$ 430 bilhões e que incluem tributos como 
IPI, Cide sobre combustíveis, IOF, Cofins e 
ITR. O impacto sobre carga tributária nas 
substituições, diz Cintra, seria neutro” – em 
Valor Econômico, 21/9/2018. Disponível em: 
<https://bit.ly/2IgmrwG>).

6Andersen, C.L., “Our digital future”. IMFBlog, 
maio/2018. Disponível em: <https://bit.
ly/2Q0eP3Q>.

Tabela 4 A alíquota da CPMF para suprir a receita previdenciária

Rubrica Valor em % do PIB Alíquota equivalente em CP

Contribuição previdenciária (2015) 5,84% 1,63%

Empregado 1,20% 0,33%

Empregador 3,99% 1,11%

Outros 0,66% 0,18%

CPMF (média 2000-2007) 1,32% 0,37%

Fontes: STN e Tesouro Gerencial. Elaboração própria dos autores.
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É factível reduzir rapidamente  
a dívida pública?

Nelson Marconi

Professor da FGV EAESP

Certamente a saúde fiscal do setor 
público é um ponto nevrálgico para 
a economia brasileira, e a solução de 
seu desequilíbrio é o ponto de partida 
para o Estado recuperar a sua capa-
cidade de investir e possibilitar uma 
redução maior da taxa de juros. Em 
última instância, o ajuste fiscal deve 
implicar a diminuição progressiva da 
relação entre a dívida pública e o PIB. 
Há um conjunto de fatores que pode 
contribuir para reduzi-la, e neste ar-
tigo discutirei uma possível estratégia 
para sermos bem-sucedidos nesse ob-
jetivo considerando as variáveis que 
podem influir nesse processo. 

A dívida pública bruta do governo 
geral (que inclui os três níveis de go-
verno e exclui as empresas públicas) 
atingiu 77% do PIB em julho. É um 
patamar elevado e crescente se nada 
for feito, como todos sabemos. Prati-
camente ¼ desse estoque se destina a 
lastrear as operações compromissadas 
(23%), portanto vinculado às opera-
ções de overnight, fato que constitui 
um problema adicional que não será 
discutido neste artigo, mas também 
merece uma distinta atenção. 

Certamente o resultado primário 
é um dos determinantes do compor-
tamento da relação dívida/PIB, mas 
sabemos que a taxa de crescimento do 
PIB, a taxa real de juros e a relação 
prévia entre dívida e PIB também in-
fluem em sua evolução. É importante 
lembrarmos desse fato porque o es-

PIB dependendo do comportamen-
to das variáveis que a determinam. 
Por esforço fiscal necessário defino a 
diferença entre o resultado primário 
desejado para estabilizar a relação dí-
vida/PIB e o resultado primário obser-
vado. O gráfico abaixo demonstra a 
evolução desse esforço fiscal ao longo 
do tempo; nota-se, por exemplo, que 
dada a combinação entre a própria de-
terioração do resultado fiscal, a queda 
da taxa de crescimento e a elevação da 
taxa de juros, seria impossível evitar o 
crescimento da relação entre dívida e 
PIB a partir de 2015, e nessa situação 
permanecemos até hoje. Em julho de 
2018, esse esforço fiscal seria da ordem 
de 3,4% do PIB. Não é trivial. Portan-
to, reduzir a dívida pública requer uma 
combinação de todas as variáveis que 
influem em seu comportamento. 

forço fiscal, em termos de superávit 
primário necessário para estabilizar a 
relação dívida/PIB, pode ser inalcan-
çável dependendo do patamar da taxa 
de juros e da taxa de crescimento da 
economia (que, sempre lembrando, 
não são exógenos em relação ao pró-
prio comportamento do resultado fis-
cal); mas em compensação, no sentido 
oposto, o processo de redução da rela-
ção dívida/PIB pode usufruir de uma 
contribuição dessas variáveis, e o peso 
do processo de ajuste termina não re-
caindo apenas sobre a necessidade de 
gerar um resultado primário positivo 
(sem desconsiderá-lo, é claro). 

Para mostrar como seria difícil re-
duzir a relação dívida/PIB apenas com 
a geração de superávits fiscais, calculei 
o resultado primário necessário para 
estabilizar ou reduzir a relação dívida/

Estimativa do esforço fiscal necessário para estabilizar a 
dívida pública (em % do PIB)
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Assim, vamos avaliar um exercício 
que calcule o esforço fiscal necessário 
para estabilizar e começar a reduzir a 
relação dívida/PIB considerando tam-
bém o comportamento dessas outras 
variáveis. Supondo que 2018 se encer-
re com um déficit primário de R$ 150 
bilhões (aproximadamente 2,1% do 
PIB), mas que um ajuste fiscal efetiva-
mente ocorra a partir do próximo ano, 
é possível estimar que a taxa de juros 
real implícita sobre a dívida caia do pa-
tamar atual de 5% ao ano para 4,5% 
ao ano em 2019 e 4% ao ano em 2020 
(a redução é lenta porque a redução na 
taxa de juros só se aplica na margem, 
isso é, sobre os novos títulos emitidos). 
Vamos também supor que a economia 
brasileira cresça 3% em 2019 e 5% em 
2020, e que seja possível reduzir o défi-
cit primário para 1% do PIB em 2019 
e igual a zero em 2020.

Chegaríamos a uma situação, da-
qui a dois anos, em que a relação 
dívida/PIB já começaria a declinar, 
conforme demonstrado no quadro 
abaixo. Como seria possível isso? 
Conforme dito anteriormente, devi-
do a uma combinação das variáveis 
que influirão na relação dívida/PIB, 
com especial ênfase para a taxa de 
crescimento da economia brasileira.

Resta, logicamente, a pergunta: 
como é possível levar a economia a 
crescer 5% em 2020 e o déficit pri-
mário a zerar em dois anos?

Primeiro, para a economia crescer, 
é necessário retomar os investimentos 
em infraestrutura, mesmo porque não 
há estímulos, atualmente, para o se-
tor privado elevar seus investimentos 
direcionados a bens de consumo ou 
de capital para as empresas (não há 
demanda agregada suficiente na eco-
nomia brasileira). Cálculos da ABDIB 
demonstram que serão necessários 
R$ 300 bilhões anuais para recuperar 
a infraestrutura do país. É possível 
atingir esse montante com recursos 
do BNDES, CEF, novas concessões, 
renovações daquelas que estão a ven-
cer, securitização de dívidas do setor 
privado junto ao setor público, re-
cursos de agências internacionais... 
enfim, há diversas fontes que não 
incluem recursos do Tesouro que tor-
nam esse objetivo factível. Podemos 
contar também com a recuperação 
(modesta, em um primeiro momento) 
das exportações em função da manu-
tenção de uma taxa de câmbio com-
petitiva, a redução do endividamento 
das famílias e a prática de taxas de 
juros mais baixas. Há, portanto, uma 
gama de possibilidades para estimular 
o crescimento sem pressionar as con-
tas do Tesouro; mas para tal deve-se 
priorizar esse objetivo, ao contrário 
da política econômica atual.

E quanto ao resultado fiscal, uma 
combinação entre redução das despe-
sas e elevação das receitas pode levar 

o atual déficit a ser zerado em dois 
anos. Não é possível zerar um déficit 
de mais de 2% do PIB baseado ape-
nas em corte de despesas em uma 
sociedade tão desigual e demandante 
de gastos sociais como a brasileira. 
Para isso é necessário rever todas as 
despesas correntes do governo, sem 
exceção; realizar a reforma da Previ-
dência, que em um primeiro momento 
ajudará a reduzir as despesas através 
do alongamento da idade mínima de 
aposentadoria; reduzir subsídios e de-
sonerações fiscais; introduzir a lógica 
do orçamento zero; associar o desem-
bolso de recursos ao cumprimento de 
metas, em caso de grandes projetos, 
instituir sistema de levantamento e 
acompanhamento de custos e cumprir 
prazos de pagamento a fornecedores 
para evitar a prática de sobrepreço; 
tributar lucros e dividendos (e redu-
zir o imposto de renda sobre a pessoa 
jurídica), e elevar a tributação sobre 
heranças. O próprio crescimento eco-
nômico auxiliará na recuperação da 
arrecadação tributária. 

Assim, este exercício pretendeu 
mostrar que reduzir a dívida pública é 
tarefa difícil, mas não impossível, mas 
para atingir esse objetivo o próximo 
governo precisará ter muita disposi-
ção política e priorizar o ajuste fiscal 
e a retomada do crescimento. E essa 
atitude é muito diferente daquela que 
vem sendo adotada até o momento. 

Taxa real de 
juros implícita 
sobre a dívida

Taxa real de 
crescimento 
da economia

Relação 
dívida bruta/ 
PIB no início 
do período

Resultado 
primário desejado 
(sinal negativo = 

superávit)

Resultado 
primário 

observado

Variação estimada 
na relação dívida/

PIB (ao final do 
período)

Esforço fiscal 
necessário 

em cada ano

2018 0,050 0,015 74,0 -2,59 2,17 4,76 -4,76

2019 0,045 0,030 78,8 -1,18 1,00 2,18 -2,18

2020 0,040 0,050 80,9 0,81 0,00 -0,81 0,81

Estimativa da evolução da dívida pública e do esforço fiscal necessário  
a partir de algumas hipóteses
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O Brasil se aproxima cada vez mais 

da dominância circunstancial. Trata-

se de uma situação na qual discursos 

políticos relativos às políticas fiscal e 

monetária precisam ser deixados de 

lado para dar lugar a uma compulsó-

ria reação técnica às circunstâncias. Na 

ausência de rápida reação, gera-se uma 

crise, em geral caracterizada por fortes 

oscilações do câmbio e dos juros. Tudo 

acompanhado por elevadíssimas taxas 

de desemprego. Caracteriza a domi-

nância circunstancial, um estado bem 

avançado da cirrose fiscal1 que tem 

acometido a economia brasileira. 

Os números atuais mostram uma 

participação de 57% no total das des-

pesas primárias do governo federal, 

apenas da previdência pública (Re-

gime Próprio, incluindo as pensões e 

auxílios), previdência privada (Regime 

Geral) e da LOAS (Lei Orgânica da 

Assistência Social). Somando-se a isso 

o abono e seguro-desemprego de 4% e 

as despesas do pessoal ativo de 12%, 

chega-se a um total de 73% dos gastos, 

restando 27% do total para satisfazer 

a uma grande série de outras despesas. 

Essas incluem as obrigatórias, como 

saúde, educação e bolsa família. E as 

chamadas “despesas discricionárias”. 

As despesas discricionárias, que se 

situaram em torno de 13% do total 

Política monetária e 
vulnerabilidade fiscal 

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

mos (conta de capital e financeira) do 

balanço de pagamento e, consequente-

mente, a uma desvalorização do valor 

da moeda nacional frente às moedas 

estrangeiras. Se isso se dá com intensi-

dade elevada, o efeito da elevação dos 

juros sobre a inflação pode ser bastante 

reduzido ou mesmo negativo. Esse úl-

timo caso caracteriza o que chamamos 

aqui de “vulnerabilidade fiscal”.  

A situação de uma resposta do 

câmbio quando de elevações dos ju-

ros inversa à usual é facilitada quan-

do os fundamentos da economia o 

permitem. Como vimos no início 

deste artigo, as contas fiscais refle-

tem esse tipo de situação. 

Hoje em dia a dívida líquida do se-

tor público consolidado gira em torno 

de 53% do PIB e tende a se elevar a 

cada ano em função do déficit primá-

rio e do excesso dos juros reais sobre 

o crescimento do PIB. Mesmo com o 

PIB crescendo algo em torno de 2% ao 

ano (em taxas logarítmicas), pode-se 

ter, em função da elevada taxa de juros 

implícita efetiva sobre a dívida líquida, 

algo em torno de até 5,1 p.p. do PIB 

de elevação anual da dívida. Estabili-

zar a razão dívida/PIB exigiria passar 

de um déficit primário de 2,1% para 

um superávit em torno de 3% do PIB. 

Estabilizar a dívida, por outro lado, 

de 2011 a 2014, encontram-se agora 

ao redor de 9%, com os investimen-

tos públicos fazendo quase o total 

desse ajuste. O que se investe não re-

põe nem ao menos o capital público 

depreciado. Com base na legislação 

previdenciária e de salário mínimo 

atual, bem como no envelhecimento 

da população, conclui-se que a situ-

ação claramente não é passível de 

manutenção no longo prazo. 

Uma questão importante é tentar 

avaliar por quanto tempo a dinâmica 

atual das contas públicas pode ser man-

tida sem maiores crises. Procedimentos 

econométricos podem ser usados para 

ensaiar algum tipo de resposta parcial 

a essa questão, ainda que sujeita (a res-

posta) a inúmeras ressalvas.  

Uma das abordagens dessa questão 

procura mensurar a reação dos prê-

mios de risco da dívida pública quando 

a taxa de juros básica, em um contexto 

de forte leniência fiscal, é usada acima 

de certos limites para manter sob con-

trole o avanço dos preços. Como essa 

elevação dos juros reais traz consigo 

também um aumento do serviço da dí-

vida, o prêmio de risco pode subir. 

Dependendo da aversão ao risco de 

poupadores internos e externos, isso 

pode levar a uma redução do saldo 

líquido da conta de capitais autôno-
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demandaria um superávit da ordem de 

4% do PIB. 

Para avaliar as chances de vulnera-

bilidade fiscal, Campos e Cysne (2018) 

utilizam um conjunto de equações es-

truturais descrevendo a evolução de 

algumas variáveis macroeconômicas, 

a função de reação do banco central, 

bem como diferentes projeções sobre 

a evolução futura das contas fiscais do 

setor público consolidado. Os dados 

utilizados cobrem o período entre no-

vembro de 2001 e novembro de 2017. 

Com base nos parâmetros esti-

mados e nas simulações do modelo, 

obtêm-se trajetórias distintas de evo-

lução da dívida líquida/PIB e também 

das reações do prêmio de risco da dí-

vida à elevação dos juros. A partir daí 

calculam-se para diferentes cenários, 

através de simulações, as probabilida-

des de vulnerabilidade fiscal em função 

da razão dívida líquida/PIB.2 Os resul-

tados são sumarizados abaixo.

No cenário 1, o menos favorável 

de todos (menor controle fiscal), con-

sidera-se a evolução atual das contas 

públicas. Toma-se, para descrever tal 

trajetória, a avaliação empírica recen-

te do coeficiente de reação do déficit 

primário à razão dívida/PIB [Campos 

e Cysne (2018 a)]. A evolução da pro-

babilidade de vulnerabilidade fiscal 

é descrita, nesse cenário 1, pela linha 

superior da figura.  

No cenário 4, o mais favorável de 

todos (maior controle fiscal), supõe-

se perfeitamente atendida a EC 95 

de teto dos gastos. Trata-se da linha 

inferior na Figura 1. 

Os cenários 2 e 3 traduzem evolu-

ções intermediárias (entre o cenário 

1 e o cenário 4) das contas fiscais. 

Observa-se que as probabilidades 

de vulnerabilidade aumentam com o 

tempo e que, quanto pior a evolução 

prevista do déficit primário (passando-

se do cenário 4 ao cenário 1), maiores 

as chances, em cada ponto no tempo, 

de se ter uma política monetária ao 

menos temporariamente impotente 

para o controle de preços. 

A título de ilustração, no cenário 

1 há em torno de 10% de chance de 

ocorrer vulnerabilidade fiscal quan-

do a razão dívida líquida/PIB alcan-

ça algo em torno de 65% do PIB. 

As estimativas não contemplam a 

possibilidade de uma crise originada a 

partir de fatos políticos instabilizado-

res. Isso sugere que as probabilidades 

aqui apresentadas estejam subavalia-

das, no sentido de estabelecerem um 

piso para as probabilidades efetivas.

Os valores pontuais apresentados 

devem ser observados com a cautela 

necessária, pois são sujeitos a hipóteses 

restritivas e às incertezas usuais que ca-

racterizam trabalhos congêneres. 

1A cirrose fiscal corresponde ao conjunto de de-
semprego estrutural, redução dos aportes de 
produtividade e baixo crescimento gerados pela 
conjugação de forte leniência fiscal em ambien-
te de câmbio flexível e mobilidade de capitais. A 
composição do produto tende a migrar da forma-
ção de capital e exportações para consumo do 
governo e consumo privado. Câmbio e juros são 
apenas coadjuvantes no processo de atendimen-
to à miopia consumista..

2Cysne (2018), alternativamente, apresenta as 
probabilidades de vulnerabilidade fiscal para 
cada cenário em função do tempo.
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As pesquisas eleitorais, na última se-
mana de setembro de 2018, indicam 
que a eleição presidencial será um ver-
dadeiro plebiscito entre duas opções: 
coxinha versus mortadela. O grupo 
coxinha rejeita o modelo neopopulista 
marxista do PT, apoiado pelo grupo 
mortadela. O candidato Jair Bolso-
naro tornou-se o representante anti 
PT. Os demais candidatos não foram 
capazes de sensibilizar o eleitor para 
outro prato no cardápio que evitasse a 
polarização da sociedade brasileira.

No meu artigo de julho de 2018 
da Conjuntura Econômica (vol. 72, 
páginas 32 e 33) classifiquei os mo-
delos de sociedade propostos pelos 
partidos políticos na América Lati-
na, e em particular no Brasil, em três 
tipos: 1. socialismo cubano; 2. capi-
talismo de privilégios e 3. economia 
social de mercado. O neopopulismo 
marxista do PT é o mesmo que o 
socialismo cubano, ou o socialismo 
bolivariano da Venezuela. O capita-
lismo de privilégios consiste na ob-
tenção de benefícios do Estado para 
diferentes grupos da sociedade. 

Jair Bolsonaro fez sua carreira po-
lítica, como deputado federal, defen-
dendo não somente os interesses eco-
nômicos dos militares, mas também 

magistral que é capaz de dar nó em 
pingo d’água. Já elegeu um poste, a 
ex-presidente Dilma, que foi o “Fi-
gueiredo” do Lula. Sua estratégia 
de se colocar como um injustiçado, 
num verdadeiro deboche com as ins-
tituições brasileiras, e deixar para o 
último momento a substituição do 
seu nome pelo ex-prefeito de São 
Paulo Fernando Haddad surtiu efei-
to. Fernando Haddad deixou para 
trás Ciro, Marina e Alckmin, para 
não falar nos nanicos. 

Neste ambiente e com essas per-
sonagens, alguns analistas da cena 
brasileira acham que a nossa demo-
cracia está em crise e que existe um 
perigo iminente de que ela soçobre 
caso Bolsonaro seja eleito. Minha 
conclusão é completamente diferente 
desses analistas. A democracia per-
mitirá que os brasileiros façam, pelo 
voto, uma escolha a favor ou contra 
o modelo de sociedade que determi-
nará o futuro deste país.

A crise do Brasil não é uma crise 
da democracia e sim uma crise do 
sistema político, com a corrupção sis-
têmica dos partidos políticos desco-
berta pela Lava Jato. O PT desenhou 
e operou um sistema de lavagem de 
dinheiro para se perpetuar no poder 

Coxinhas versus mortadelas

Fernando de Holanda Barbosa

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

defendendo o regime militar de 1964, 
um pecado mortal para a esquerda 
marxista, que na época perdeu a opor-
tunidade de implantar o socialismo 
cubano no Brasil. O regime militar é 
analisado até hoje com muita paixão 
e pouca razão. Quem o critica se acha 
democrático, mesmo que no passado 
tenha sido comunista de carteirinha, e 
quem o apoia, segundo estes críticos, 
seria a favor de um regime ditatorial 
de direita. O Bolsonaro tem em co-
mum com Ciro Gomes o pavio curto 
e a incontinência verbal. Não é à toa 
que foi rotulado de extrema direita.   

O regime militar de 1964 deve ser 
julgado sob duas óticas, a política e a 
econômica. Na ótica política o regime 
militar seria condenado por infringir 
os direitos humanos ao prender pes-
soas sem culpa, torturá-las e mesmo 
matá-las. O veredito do regime mi-
litar pela ótica econômica seria de 
sucesso parcial, pois transformou o 
Brasil num tigre asiático até o final da 
década de 70. O último governo do 
regime militar, do general Figueire-
do, foi um fracasso porque entregou 
o país com crises de dívida externa, 
finanças públicas e hiperinflação. 

O neopopulista é comandado 
da cadeia por Lula, um estrategista 
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para ninguém botar defeito. O crime 
quase perfeito foi descoberto por obra 
do acaso, com o automóvel do dolei-
ro que era na verdade do Paulo Ro-
berto Costa, ex-diretor da Petrobras, 
que abriu a boca para salvar a pele da 
família, flagrada na tentativa de ocul-
tar provas do crime. O Lula, com sua 
esperteza habitual, desde o Mensalão, 
usou o argumento que o PT fazia o 
que todo mundo faz, “o rouba, mas 
faz” do Ademar de Barros, governa-
dor de São Paulo na década de 50 que 
tinha fama de ladrão. Ele popularizou 
a ideia de que político ruim é aquele 
que rouba e nada faz. Como diz o dito 
popular: água mole em pedra dura 
tanto bate até que fura.

A rejeição do neopopulismo im-
plicaria que o próximo governo seria 
do capitalismo de privilégios, caso o 
passado do Bolsonaro sirva de bússo-
la para se prever o futuro. Qualquer 
que seja a opção vitoriosa, esta eleição 
presidencial tira do mapa a economia 

social de mercado, o modelo de or-
ganização econômica, social e políti-
ca do clube dos ricos. Os candidatos 
que representam, com diferentes nu-
ances e mesmo com alianças espúrias, 
esta opção, Alckmin, Ciro, Marina e 
outros nanicos, colocaram seus inte-
resses pessoais acima do interesse so-
cial do país. A soma das intenções de 
votos nestes três candidatos supera os 
votos do Bolsonaro, como, também, 
os votos de Haddad. 

O sistema político brasileiro além 
de incentivar a corrupção é disfun-
cional porque permite que pessoas 
com as mesmas ideias pertençam a 
partidos políticos distintos, pulveri-
zando os votos e produzindo uma 
escolha social bastante diferente do 
que a maioria da população deseja-
ria. Esta falha não é da democracia, 
mas sim do sistema político.

Este ambiente é propício para 
políticos populistas que oferecem 
um prato de comida para os pobres 

em troca de votos, e que têm como 
objetivo, não declarado, preservar o 
status quo para se perpetuarem no 
poder. O outro lado da moeda para 
explicar o populismo no Brasil, e em 
outros países da América Latina, 
como a Argentina, é a dualidade des-
sas sociedades, um prato cheio para 
políticos populistas. Quase metade 
dos trabalhadores no Brasil está no 
setor informal, sem carteira assina-
da. Uma boa parte da nossa popu-
lação vive em favelas, em condições 
que atentam para a dignidade huma-
na. O transporte público nas grandes 
cidades brasileiras deixa a desejar. A 
qualidade da educação e da saúde 
não corresponde aos gastos nestes 
setores. Os políticos que defendem a 
economia social de mercado têm que 
produzir programas de políticas pú-
blicas que resolvam estes problemas 
num período curto de tempo. Caso 
contrário, o neopopulismo toma 
conta do nosso país.     

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

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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À medida que se aproxima 2019, é 
importante identificar prioridades que 
devem ser enfrentadas pelo próximo 
governo. Em infraestrutura, despon-
tam preocupações com os preços da 
eletricidade, objeto de críticas diversas 
na imprensa. A decomposição desses 
preços evidencia um aumento da par-
ticipação dos encargos muito superior 
à inflação. Eles embutem subsídios que 
são fruto de políticas sem qualquer es-
tabelecimento de trajetória de saída. 
São transferências que se propagam e 
crescem, distorcendo preços relativos 
e elevando níveis absolutos, penali-
zando a competitividade da economia 
como um todo. E cujas tentativas de 
correção em geral aparecem na forma 
de novas demandas por mais subsí-
dios, que por sua vez acabam conver-
tidos em mais encargos, gerando um 
círculo vicioso. 

A proposta de reforma do setor 
elétrico consolidada pelo Ministério 
de Minas e Energia em março des-
te ano, em minuta de projeto de lei, 
aborda esse tema dos subsídios im-
plícitos na tarifa de eletricidade, em 
grande parte incorporados aos R$ 20 
bilhões que constituem a Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE) 
em 2018. O projeto destaca, princi-
palmente, os incentivos à geração por 
fontes renováveis, dados através de 
descontos nas tarifas de uso de trans-

geração e for capaz de produzir parte 
da energia que consome deve ser co-
brado pela diferença entre a energia 
consumida e a que injeta na rede (em 
momentos em que ele produzir mais 
do que ele consumir, esse excedente 
é enviado à rede). Na prática, no re-
gime de medição líquida essa energia 
excedente é compensada pelo mesmo 
valor da que é fornecida. Esse meca-
nismo é alvo de críticas, pois a tarifa 
da distribuidora inclui, além do custo 
da energia, os custos de uso das redes 
de transmissão e distribuição e encar-
gos. Logo, o consumidor que produz 
energia recebe um prêmio pela ener-
gia líquida que produz.

Sem revisitar os subsídios embuti-
dos, e levando em conta que esses cus-
tos são divididos por todos os consu-
midores na proporção de seu consumo 
total faturado, quem sai perdendo são 
os consumidores não detentores de pai-
néis solares, que acabarão subsidiando 
os consumidores que produzem sua 
energia. Por enquanto, esse problema 
não é tão relevante, já que a geração 
solar em pequena escala ainda é tími-
da no Brasil. Ao contrário, enquanto 
o nível de penetração desse recurso 
ainda é muito baixo, as ineficiências 
apresentadas podem ser facilmente 
toleradas pelo benefício de promover 
uma indústria nascente até que a pro-
dução ganhe escala. No entanto, com 

Preços e subsídios 
em eletricidade

Joisa Dutra 
Diretora do Centro de Estudos em Regulação e 

Infraestrutura (FGV CERI) e doutora pela FGV EPGE

Vivian Figer  
Pesquisadora do FGV CERI

porte e distribuição de eletricidade, 
cuja necessidade de revisão tem susci-
tado muitas reações na mídia.

Dois são os principais tipos de 
subsídios hoje disponíveis para fontes 
renováveis. O principal mecanismo 
vigente é o desconto nas tarifas de 
transmissão e distribuição (TUSD e 
TUST), concedido às chamadas fon-
tes incentivadas, entre as quais usinas 
eólicas e solares (ver tabela). O custo 
desse subsídio é rateado por todos os 
consumidores via encargos, mais es-
pecificamente através da CDE. Entre-
tanto, com os avanços tecnológicos 
que permitem reduzir os custos de 
produção de fontes renováveis, além 
da possível ampliação do mercado 
livre prevista no projeto de lei de re-
forma do setor, o uso desse recurso 
– e desse subsídio – deverá aumentar 
substancialmente, o que elevará os 
repasses para os consumidores, enca-
recendo sua conta de luz. 

Um segundo incentivo a fontes re-
nováveis são os subsídios implícitos 
na política conhecida como net me-
tering (medição líquida). Estabelecida 
em 2012 (Resolução Normativa 482) 
e atualizada em 2015 (Resolução 
Normativa Aneel 687/2015), a refe-
rida regulação está sendo revista no 
âmbito da consulta pública 10/2018 
da Aneel. De acordo com essa polí-
tica, um consumidor que instalar sua 
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aponta para um futuro mais descen-
tralizado, eletrificado e digitalizado. 
Isso requer menos reatividade e mais 
capacidade de adaptação. No Brasil, 
a Aneel já reagiu ao chamar a Con-
sulta Pública 10/2018 para rever a 
política de net metering, com foco 
nos subsídios dados a quem utiliza 
fontes de energia solar ou eólica. 

Vivemos em um cenário de desafios 
inerentes à transição energética. Rápi-
das mudanças tecnológicas atropelam 
modelos de negócio vigentes há déca-
das. No país, esse quadro é agravado 
pela crise fiscal, pela frágil situação fi-
nanceira das distribuidoras, e pelo alto 
nível de judicialização, que prejudica a 
liquidação de contratos na Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica. 

Esses fatores já seriam suficientes 
para distorcer incentivos de inves-
timentos, elevando tarifas e preços 
de energia, ampliando ainda mais a 
importância da revisão desses sub-

a expectativa de crescimento exponen-
cial da geração solar distribuída, isso 
passará a ser um problema relevante. 

A transformação que vive a in-
dústria de energia não está restrita 
ao território nacional. Impulsio-
nados pela agenda climática e am-
biental, e possibilitado por incríveis 
avanços tecnológicos, governos têm 
se empenhado em aumentar a par-
ticipação de fontes renováveis não 
convencionais, como eólica e solar. 
Essa tendência inclui a descentrali-
zação de recursos de energia elétrica: 
a instalação de geradores distribuí-
dos (painéis solares), armazena-
mento distribuído (baterias), e até 
mesmo sistemas de gerenciamento 
da demanda (quando, por exemplo, 
através de um sinal o consumidor 
decide por alterar o seu consumo de 
energia elétrica). 

É papel da regulação se preparar 
para essa transição energética que 

sídios aqui analisados, responsáveis 
por uma alocação distorcida de cus-
to e por reduzir a transparência na 
tarifa ao consumidor final. Os en-
cargos formam uma caixa-preta que 
esconde custos e impede que sinais de 
preços alcancem os consumidores e 
investidores, e podem comprometer 
o avanço dos recursos distribuídos. 
Eles ainda diminuem a fração da ta-
rifa que compõe o custo da energia e, 
consequentemente, as possibilidades 
de adoção de mecanismos como ta-
rifas dinâmicas, que melhor refletem 
custos, incentivando decisões de pro-
dução e consumo eficientes. 

Incentivar a inserção de fontes 
renováveis alternativas é decisão de 
política e de governo. Cumpre que 
seja estabelecida de forma racional, 
minimizando distorções que no final 
comprometem a capacidade de pa-
gamento de usuários e a competiti-
vidade da economia. 

Evolução das despesas da CDE (em bilhões de R$)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Restos a pagar                         1,63 0,3 1,06

Universalização 2,03 0,88 0,88 0,97 1,17 0,94

Tarifa Social - baixa renda 2,2 2,1 2,17 2,24 2,5 2,44

Carvão mineral nacional 1 1,12 1,22 1,01 0,91 0,84

CCC - sistemas isolados 4,04 4,66 7,22 6,34 5,06 5,85

Descontos tarifários na distribuição 4,46 4,09 5,45 6,16 6,05 8,36

Descontos tarifários na transmissão 0,29 0,36

Subvenções cooperativas  0,18

Fontes renováveis e gás natural

CAFT CCEE 0,02 0,09

Reserva técnica             

Indenização de concessões 3,18 4,9 1,24                          

Subvenção RTE 0,39 0,39 0,39 0,31

Verba MME  0,03 0,02 0,03

Total 14,12 18,07 22,55 18,29 15,99 20,05

Fonte: Aneel. Elaboração: FGV CERI.
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O setor de óleo e gás brasileiro reto-
mou o crescimento após anos segui-
dos com a ausência de leilões e com 
uma política de subsídio aos preços 
da gasolina e do diesel. A Petrobras 
tem um papel importante nesse pro-
cesso por ser o principal player e, 
ainda, atuar de forma monopolista 
em alguns elos da cadeia. No caso 
do setor de refino o monopólio é 
gritante: a Petrobras detém 98% da 
capacidade de refino do país. 

Desde a conclusão da Refinaria do 
Vale do Paraíba (REVAP) em 1979, os 
investimentos em refino de petróleo 
no Brasil limitaram-se à manutenção 
e ampliações marginais de capacidade 
do parque existente e acréscimo de no-
vas unidades de conversão e tratamen-
to, necessárias em função de requisitos 
ambientais e da mudança do perfil de 
consumo de derivados de petróleo para 
destilados (Silvério, 20181). Vale des-
tacar que o parque de refino brasileiro 
tem algumas características peculia-
res: ele é majoritariamente controlado 
pela Petrobras e, por tal, a lógica para 
a construção de refinarias foi a de mi-
nimização do custo do abastecimento 
nacional com a integração do sistema 
produtivo de óleo ao de refino (Szklo 
et al., 20122). Além disso, segundo os 

certezas relacionadas ao mercado de 
derivados de petróleo no Brasil, surge 
a oportunidade de discutir possíveis 
soluções para atendimento à essa de-
manda. Diferentemente do que ocor-
reu nos Estados Unidos, o desenvol-
vimento da indústria de petróleo no 
Brasil foi fomentado pela presença do 
Estado, com aporte de investimentos 
públicos na implantação da infraes-
trutura logística e do parque de refi-
no. A Petrobras controla 14 das 18 
refinarias de petróleo existentes hoje 
no país e mais de 98% da capacidade 
instalada do 8o maior parque de refi-
no do mundo (Silvério, 2018).

Diferente de outros países, a Pe-
trobras por muito tempo agiu como 
price maker, determinando o preço 
dos combustíveis no mercado brasi-
leiro. Essa condição, ainda segundo 
Silvério (2018) permitiu à União usar 
o controle de preços como ferramenta 
de manutenção e controle da inflação 
no Brasil e, com frequência, a dispari-
dade entre os preços de importação e 
os preços no mercado interno acabou 
sendo absorvida como prejuízo pelo 
caixa da empresa. Por outro lado, 
isso criou uma barreira à entrada de 
novos players no mercado de refino e 
de importação (ANP, 20173).

O dowstream nacional e a política 
de preços da Petrobras

Adriano Pires

Diretor do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE)

Fernanda Delgado

Professora e coordenadora de Pesquisa da FGV Energia

mesmos autores, o parque de refino 
nacional é focado em destilados mé-
dios, especialmente diesel, muito em 
função do peso do modal rodoviário 
dentro do setor de transportes. 

Nos últimos meses a balança co-
mercial brasileira tem sido desequi-
librada pelas importações de deri-
vados de petróleo, o que demonstra 
o momento delicado que o setor de 
downstream atravessa. Diante das in-
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Entretanto, depois de muitos 
anos de preços controlados, a Petro-
bras adotou, em novembro de 2016, 
uma nova política de preços para os 
combustíveis de suas refinarias. Na 
visão dos especialistas, a medida 
visa tornar a produção de derivados 
no Brasil mais atraente para outros 
concorrentes refinadores. Ela afasta 
as decisões políticas da mesa e traz 
uma garantia de que eles não pre-
cisarão, em algum momento, ven-
der o produto abaixo do preço do 
mercado internacional e inviabilizar 
seu negócio só para acompanhar a 
empresa líder. Esta nova política de 
preços tem como base a paridade 
com o mercado internacional e in-
clui também a volatilidade da taxa 
de câmbio. Em outras palavras, a 

nova política considera que o preço 
dos combustíveis nas refinarias deve 
ser equivalente ao custo de oportuni-
dade de importação. 

Segundo a EPE (20164), investi-
mentos em infraestrutura são impe-
rativos para ampliar a capacidade 
produtiva e destravar o potencial de 
crescimento da economia brasileira. 
Quanto ao setor de petróleo e gás, as 
projeções apontam para a exportação 
de petróleo como protagonista do su-
perávit da balança comercial brasilei-
ra no período 2021-2025, fruto da 
expansão da produção no pré-sal e 
da entrada em operação dos projetos 
em execução atualmente e dos plane-
jados (EPE, 2016; Silverio, 2018).

Adicionalmente, projeções para a 
oferta interna e a demanda de com-

bustíveis considerando como pre-
missas o crescimento médio do PIB 
de 3% ao ano a partir de 2019, a 
entrada em operação do segundo 
trem de refino da Refinaria Abreu e 
Lima também em 2019, e o início da 
operação do Comperj em 2023. A 
Figura 3 mostra as curvas projetadas 
para combustíveis ciclo Otto e Die-
sel no horizonte 2030.

Em suma, para atrair investimen-
tos em refino e tornar esse segmento 
um mercado de concorrência, são ne-
cessários movimentos conjuntos no 
setor de downstream no país como:

Uma política de preços baseada •	
na paridade importação acresci-
da do fornecimento do cru em 
condições do mercado;

3
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Lubrificantes e Derivados do Nordeste
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RPCC
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3

RNEST
Abreu e Lima

4

RLAM
Landulpho Alves

5

REGAP
Gabriel Passos

6

REDUC
Duque de Caxias

7

REPAR
Pres. Getúlio Vargas

9

RPBC
Pres. Bernardes

REVAP
Henrique Lage

8 REPLAN
Paulínia

RECAP
Capuava

REFAP
Alberto Pasqualini

10

Figura 1 Localização geográfica das refinarias da Petrobras

Fonte: Petrobras, 2016.
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A ANP e Cade devem cumprir •	
os seus papéis de garantir que 
o agente dominante (Petrobras) 
não abuse de sua posição, seja 
por dumping ou por práticas 
anticoncorrenciais. O simples 
monitoramento da participação 
da Petrobras nas importações 
seria um excelente indicador 
desse processo;
O Cade deveria ser mais inci-•	
sivo quanto ao fim do mono-
pólio da Petrobras no refino, 
“obrigando-a” a se desfazer de 
parte deste (dando prazo para 
a venda de refinarias), abrindo 
efetivamente o mercado, bus-
cando a concorrência entre re-
finadores no setor;
A criação de um imposto •	 flex 
que reduziria a volatilidade dos 
preços dos combustíveis para o 
consumidor; ou mesmo a reati-
vação da Cide nos moldes a que 
ela foi realmente idealizada.

Modelos de venda  
das refinarias
Apesar de a Petrobras ter anunciado 
em maio o seu modelo de desinvesti-
mento no setor de refino, com a busca 
de parceiros para as refinarias Abreu 
e Lima (RNEST), Landulpho Alves 
(RLAM), Alberto Pasqualini (Refap) 
e Presidente Getúlio Vargas (Repar), 
o processo foi suspenso pelo STF no 
início de julho. A decisão do Tribunal 
vai de encontro à decisão do Cade 
de dar fim ao monopólio do refino 
no país pela Petrobras. O modelo de 
desinvestimento apresentado criaria 
dois polos: Nordeste e Sul. O polo do 
Nordeste compreenderia as refinarias 
de Pernambuco e da Bahia, bem como 
terminais e dutos (curtos e longos). O 
polo Sul seria composto das refinarias 
do Paraná e do Rio Grande do Sul, 
também com seus terminais e dutos. 
A proposta apresentada à época se-
ria vender 60% das quatro refinarias, 
permanecendo a Petrobras com 40%. 

As tratativas dessas vendas fo-
ram interrompidas quando, após a 
conhecida greve dos caminhoneiros, 
o governo criou um programa de 
subvenção ao diesel que, na prática, 
resultou na volta do controle dos 
preços. As críticas ao modelo apre-
sentado se baseiam em:

Vender 100% das refinarias em •	
vez de apenas 60% – a venda to-
tal das refinarias traria vantagens 
concorrenciais, já que a Petrobras 
continuaria sendo dona de 100% 
das refinarias do Sudeste; 
Ao vender 100% de uma refina-•	
ria a Petrobras teria um prêmio 
maior, o que certamente facili-
taria a venda (para o investidor 
externo, nesse segmento, a so-
ciedade com a estatal represen-
ta um risco maior); 
Por fim, o modelo de parceria •	
proposto funciona muito bem 
no segmento upstream, onde os 

Fonte: ANP (2017).

Figura 2 Evolução da capacidade instalada e do fator de utilização do  
parque de refino no Brasil, de 2007 a 2016
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investimentos são muito eleva-
dos. Não é o caso de refinarias, 
que simplesmente são prestado-
ras de serviço e onde parceria 
privada com estatal não faria 
tanto sentido. 

Dessa forma, a partir da premên-
cia de se criar um ambiente mais 
aberto, dinâmico e competitivo no 
país para investimentos em refino, 
propõe-se uma alternativa ao mode-
lo de desinvestimento da Petrobras 
com a inversão dos projetos de ven-
da de refinarias. A ideia seria vender 
primeiramente o polo de São Paulo 
e o do Rio/Minas que são refinarias 
conectadas por dutos e concorrentes 
entre si. Acredita-se que esse modelo 
poderia gerar mais caixa para a Petro-
bras e mais concorrência no mercado, 
criando um ambiente sustentável, com 
acesso aos dutos de São Paulo ou em 
concorrência aberta com as refinarias 
do Sul e Nordeste, que por sua vez são 
as que mais sofrem com a competição 
com o mercado internacional.

Apesar da Lei do Petróleo  
(no 9.478/1997) ter acabado com 
o monopólio legal da Petrobras no 
refino, esse continua existindo de 
fato, devido à política intervencio-
nista de preços que acaba por criar 
barreiras regulatórias e econômicas. 
Essas barreiras impedem a atração 
de novos investidores no segmento 
de refino, inviabilizando a formação 
de um mercado com concorrência. 
Essas barreiras pareciam ter sido ul-
trapassadas com a nova política de 
preços da Petrobras adotada a partir 
do final de 2016, mas a greve dos ca-
minhoneiros trouxe de volta a inter-
venção no mercado. O interessante 
é que o mercado de refino no Brasil 
hoje tenha uma das melhores mar-

gens do mundo. Isso ocorre porque 
na medida que o Brasil será cada vez 
mais um grande produtor de óleo, 
a diferença de frete entre o petróleo 
exportado e os derivados importa-
dos poderia ser agregada às margens 
de refino e com isso teríamos aqui 
uma das mais atraentes margens de 
refino do mundo. 

A melhor solução ainda é a liber-
dade de preços, porém, os sonhos da 
razão produzem monstros (Goya). 
Os sonhos de um alto nível de trans-

parência neste mercado podem ser 
em certa medida interessantes, no 
entanto, transparência em excesso 
prejudica a concorrência de mercado, 
levando à criação de monstros. 

1http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/te-
sis/cansilverio.pdf.

2SZKLO et al., Fundamentos do refino do petróleo. 
2012, Ed. Interciência.

3http://www.anp.gov.br/.

4http://brasil.gov.br/.

Figura 3 Curvas históricas e projetadas de oferta interna 
e demanda de combustíveis no Brasil

Fonte: EPE, 2018.
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A hora da 

verdade
Com o país crescendo pouco e 

exposto a novas frentes de pressão, 

próximo presidente terá que ser ágil 

em conciliar opostos e coordenar 

uma agenda que priorize o 

equilíbrio econômico
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Dita a regra que em sociedades demo-
cráticas, após um dado período, os 
cidadãos avaliam o desempenho do 
gestor nacional através do voto, ava-
lizando a continuidade de seu grupo 
no poder ou substituindo-o por um 
concorrente cujas propostas estejam 
mais afinadas com suas necessidades. 
Em condições normais de temperatura 
e pressão, é um momento revigoran-
te para as expectativas da população 
sobre o país e seu próprio bem-estar, 
bem como de apoio para o novo líder, 
depositário dos anseios da maioria 
dos eleitores.

A uma semana do primeiro turno 
das eleições presidenciais, entretanto, 
quando esta edição foi concluída, o 
Brasil era um ponto perdido nessa cur-
va de esperança. O alto nível de pola-
rização em torno dos dois candidatos 
à frente nas pesquisas de intenção de 
voto – Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando 
Haddad (PT) –, nenhum herdeiro dire-
to da agenda da gestão Temer, colocou 
uma grande interrogação sobre qual go-
verno se pode esperar a partir de 2019. 
Principalmente, sobre a capacidade de 
qualquer um deles, ao ser anunciado 
vencedor, trabalhar pela rápida recon-
ciliação dos opostos e dar rumo à longa 
e nada popular lista de reformas neces-

Solange Monteiro, de Rio de Janeiro

sárias para devolver a economia do país 
de volta aos trilhos.

Entre especialistas consultados pela 
Conjuntura Econômica é consenso que, 
decantado o discurso de campanha, o 
presidente eleito deverá mostrar pulso 
e consistência para lidar com um país 
que ainda não consegue dinamizar a ati-
vidade, tampouco equacionar o cenário 
fiscal para conter a trajetória da dívida 
pública. Silvia Matos, coordenadora do 
Boletim Macro do FGV IBRE, ressalta 
que, com a estimativa de crescimento 
do PIB de 2018 revisada para 1,5% no 
Boletim de setembro, o país completará 
dois anos de saída da recessão sem ter re-
cuperado sequer metade do recuo regis-
trado nos 11 trimestres que esta durou, 
de 8,3%, contra uma expansão acumu-
lada de apenas 3,9%. “E o descompasso 
entre receitas e despesas ainda é grave – 
de quase 3 pontos percentuais do PIB em 
meados do ano – com a margem para 
despesas discricionárias caindo para 
menos de 10%”, lembra. Mantido esse 
passo, diz Silvia, a dívida bruta seguirá 
crescente, devendo chegar em 80,5% do 
PIB em 2019. 
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No III Seminário de Análise Con-
juntural, Silvia classificou o desafio 
de restaurar a solvência fiscal como 
“um dos maiores enfrentados por 
um governo eleito desde a redemo-
cratização do país”. Isso implica ta-
refas árduas, extensamente debatidas 
nesta revista e em eventos do IBRE: 
uma reforma da Previdência e tribu-
tária, a revisão da regra de reajuste 
do salário mínimo, e a decisão sobre 
como gerir um possível estouro do 
teto dos gastos estão entre as prin-
cipais. Às quais, no decorrer deste 
ano, se somaram outras obrigações 
no curto prazo, como uma decisão 
sobre o reajuste dos servidores públi-
cos e a definição dos rumos da polí-
tica de subsídio ao diesel definida em 
medida provisória dentro do acordo 
do governo para conter a greve dos 
caminhoneiros, que vale até 31 de 
dezembro de 2018 e descortina um 
universo de debate sobre a atual po-

lítica de preço dos combustíveis num 
cenário de pressão cambial. “E não 
podemos esquecer do impacto da 
agenda própria do novo presidente, 
como as propostas de mudança na 
cobrança do imposto de renda de-

fendidas tanto por Haddad quanto 
por Bolsonaro, mais bem-posiciona-
dos nas pesquisas”, acrescenta Livio 
Ribeiro, pesquisador da Economia 
Aplicada do IBRE, mencionando 
estimativa do economista Sérgio 
Gobetti, do Ipea, que identificou em 
ambas proposições uma potencial 
perda de arrecadação de dezenas de 
bilhões de reais.

Braulio Borges, pesquisador as-
sociado do IBRE, defende que a 
capacidade de dar sinais claros so-
bre o endereçamento desses temas 
influenciará de forma certeira o ce-
nário da atividade para 2019.  “Em 
função do tamanho e das incertezas 
que rondam essa agenda, é difícil 
imaginar a possibilidade de um pa-
norama mais positivo para o PIB do 
que o 1,9% estimado pelo Boletim 
Macro para 2019. Provavelmente, 
será um ano em que a atividade an-
dará de lado”, afirma.  Um dos pon-
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1 Agosto 2015
S&P rebaixa nota de crédito do Brasil

2 Abril 2016
Abertura processo impeachment

3 Novembro 2016
Votação teto dos gastos

4 Maio 2017
Episódio JBS

5 Junho 2018
Greve dos caminhoneiros

1
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5

Incerteza volta a subir

Fonte: FGV IBRE.

Desemprego alto pode 

jogar contra poder de 

convencimento do 

novo presidente sobre 

reformas impopulares que 

impliquem perdas 

no curto prazo
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tos negativos dessa falta de impulso 
é seu reflexo na taxa de desemprego, 
que nas projeções do Boletim deve-
rá fechar o ano que vem ligeiramen-
te acima da de 2018, em 12,2%. 
“Este ano, o que ajudou a manter 
o percentual mais baixo foi o tam-
bém tímido crescimento da popula-
ção economicamente ativa (PEA), 
de somente 0,5%. Isso é desalento, 
ajuda a reduzir a taxa de desempre-
go de forma ruim”, descreve Silvia. 
“Como ainda há um espaço grande 
para o crescimento da PEA – por 
exemplo, uma expansão da ativida-
de de 2% geraria uma expansão da 
PEA em 1,5% –, precisaríamos de 
um aumento muito forte de criação 
de vagas para gerar um recuo no 
desemprego, o que justifica nossa 
perspectiva para 2019, sem gran-
des mudanças”, afirma. Contexto 
que pode jogar contra o poder de 
convencimento do presidente sobre 
reformas que impliquem perder no 
curto prazo para ganhar no longo.

Coalizão possível
No seminário do IBRE, Octavio 
Amorim, da FGV Ebape, reforçou a 
necessidade de se fazer, no campo po-
lítico, “um esforço sincero e real pela 
reconciliação logo após o segundo 
turno”. Nas palavras do economista-
chefe da Órama Alexandre Espírito 

Santo em outro encontro, promovi-
do pelo Ipea, o próximo presidente 
terá de saber “chutar com os dois 
pés e cabecear de olhos abertos”, 
para afastar a maldição de se reviver 
2014, “quando a disputa entre Dilma 
Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) 
terminou com pequena diferença de 
votos e um Congresso que foi se hos-
tilizando com o passar do mandato”. 

Amorim reforça que um dos im-
portantes desafios que determinarão 
o sucesso do novo governante será 
sua capacidade de formar uma maio-
ria legislativa estável, sob um contex-
to em que as negociações no Congres-
so tenderão a ser mais desafiadoras. 
“Além de mudanças no peso de cada 
partido na Câmara, a reconfiguração 
da centro-direita com a ascensão de 
Jair Bolsonaro faz parte de um pro-
cesso de formação de uma direita 
mais ideológica que poderá trazer 
menos pragmatismo e mais rigidez 
nas interações”, afirma, especialmen-
te se forem oposição ao governo. 
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Descompasso entre receitas e despesas ainda é latente

Esforço de conciliação 

logo após o primeiro 

turno deve colaborar para 

reversão mais rápida da 

incerteza e da confiança 

do mercado, que pioraram 

em setembro
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Tal iniciativa também deve co-
laborar para uma reversão mais 
rápida dos indicadores que medem 
a confiança dos atores econômicos, 
fundamental para a reação da ati-
vidade. Em setembro, o Índice de 
Confiança Empresarial (ICE) medi-
do pelo IBRE chegou ao pior nível 
desde setembro de 2017, fruto da 
incerteza eleitoral combinada com 
piora do cenário externo e do rit-
mo lento da atividade, diz Aloisio 
Campelo Jr., superintendente de Es-
tatísticas Públicas do FGV IBRE. Já 
o Índice de Incerteza da Economia 
(IIE-Br), consolidado a partir da 
combinação de estimativas de agen-
tes econômicos para câmbio, Selic e 
inflação com a frequência de men-
ções a incerteza na mídia impressa e 
online, subiu sete pontos apenas en-
tre setembro e agosto, para 121,5, 
consolidando-se no território de in-
certeza elevada, cuja fronteira está 
nos 110 pontos. Pedro Costa Fer-

reira, pesquisador do IBRE, ressal-
ta que o índice de incerteza persiste 
nesse nível desde as manifestações 
de 2015, o que talvez sinalize que 
ainda não tenhamos identificado 
todas as motivações que nos colo-
cam nessa incômoda posição. 

José Ronaldo de Castro Júnior, di-
retor de Políticas Econômicas do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), também ressalta a importância 
da reversão das expectativas para uma 
boa entrada do governo. Com uma 
projeção de PIB mais otimista que a 
do IBRE para 2019, de 2,9%, Castro 
avalia que não seria uma ideia fanta-
siosa pensar em um crescimento até 
maior, mas que, mantida a atual incer-
teza, é mais fácil – “não mais prová-
vel”, pontua – que esse cenário piore. 
“O ajuste fiscal necessário é gradual, 
não implica corte violento de gastos, 
por isso o maior efeito no curto prazo 
é realmente via expectativa”, diz. 

Prós e contras
Apesar das dúvidas que pairam no 
horizonte, o tabuleiro em que o pró-
ximo presidente jogará também con-
ta com peças bem-posicionadas que 
facilitarão seus movimentos no pe-
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Fonte: FGV IBRE.

Contas externas 

equilibradas, alta 

capacidade ociosa e  

inflação baixa jogam a favor 

no momento da sucessão, 

mas não mitigam urgência 

de um plano de ajuste fiscal
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ríodo de transição de governo. Beny 
Parnes, economista-chefe da SPX 
Gestão de Recursos, destaca que a 
relativa calma dos mercados no atual 
cenário extremamente nervoso se dá 
graças ao contexto de inflação baixa 
e ancorada, alto nível de capacidade 
ociosa e um bom estado das contas 
externas e do nível de reservas inter-
nacionais do país. “Não temos po-
tencial de destruir rapidamente nossa 
economia”, afirma. “Mas estamos 
sentados numa falha geológica fiscal 
enorme, que provocamos continua-
mente”, relembra, questionando se 
e até quando o mercado estenderá o 
benefício da dúvida ao novo eleito. A 
análise é corroborada por Samuel Pes-
sôa, pesquisador associado do IBRE. 
“Hoje temos uma situação diferente 
da Turquia e da Argentina. Entretan-
to, se a questão fiscal não for tratada, 
sofreremos problemas de institucio-
nalidade”, diz. Mas Pessôa se diz oti-
mista com o encaminhamento de um 
ajuste. “Do ponto de vista da lógica 
da política, não fazê-lo é pior. O pre-
sidente receberá um país crescendo 
a 1,5%, com inflação de 4,5%, e se 
não atacar o problema fiscal deverá 
entregar o posto, daqui quatro anos, 
com uma inflação a 15%”, afirma, 
ressaltando que a punição para quem 
brinca com esse fogo, num país casti-
gado pelo passado hiperinflacionário, 
pode ser alta. 

Em evento promovido pelo Ipea, 
Marcos Mendes, chefe da assessoria 
especial do Ministério da Fazenda, 
ressaltou que a agenda de ajustes não 
é um processo binário, e que nesse 
movimento de negociação, perder 
conquistas já feitas nos últimos anos 
é tão grave quanto não avançar. Entre 
os exemplos, Mendes citou o risco de 
regressão em mudanças na  regulação 

As dúvidas geradas no período de campanha quanto às chances da reforma 

trabalhista aprovada em 2017 sobreviver ao próximo governo tendem a es-

tender o já longo prazo estimado até que esta produza efeitos observáveis, 

afirma Bruno Ottoni, pesquisador associado do FGV IBRE. 

Tomando como base levantamento em que analisa a experiência de flexibi-

lização de contratos laborais na Alemanha, Austrália e Argentina, publicado no 

Boletim Macro IBRE de agosto, o pesquisador afirma que a reforma brasileira pode 

reduzir o nível da taxa natural de desemprego entre 1,9 e 3,4 pontos percentuais, 

que foram os níveis mínimo e máximo observados nos países analisados. 

Mas esse impacto leva tempo para acontecer. Ottoni e Tiago Cabral Bar-

reira, coautor do estudo, também observaram que os efeitos completos só 

foram sentidos após 12 anos de implementação das mudanças nesses países. 

No caso brasileiro, Ottoni afirma que um dos elementos que devem retardar 

esse resultado é a jurisprudência. “Outro, sem dúvida, foi a proposta de candi-

datos à Presidência de revogar a medida, deixando empresários receosos em 

aderir às mudanças, pois não têm garantias sobre a durabilidade da lei”, diz. 

Ottoni cita que o sucesso da reforma também depende de “aparar arestas 

pendentes”, lembrando que a medida provisória que previa ajustes à reforma aca-

bou caducando. “Entre outros itens, ela garantia a validade da lei para contratos 

anteriores à sua entrada em vigor, o que no texto atual não está tão claro”, descre-

ve. Outro item levantado pelo pesquisador como importante é uma redefinição 

da contribuição previdenciária em contratos intermitentes e parciais. A versão vi-

gente prevê que o contratado por valor menor que um salário mínimo deverá re-

colher por sua conta 8% sobre a diferença entre o mínimo e a remuneração. “Essa 

medida tende a desestimular o empregado, que poderá preferir a informalidade”, 

diz. Nos dez meses da entrada em vigor da reforma até agosto deste ano, as ad-

missões com uso do contrato intermitente e parcial somaram 88,4 mil, ou 0,7% do 

total. “Se tomarmos, por exemplo, somente os trabalhadores do setor privado sem 

carteira assinada que trabalham menos de 40 horas semanais e ganham menos 

de 1 salário mínimo por hora, já temos um universo potencial de 1,7 milhão de 

pessoas que poderiam migrar a contratos parciais ou intermitentes”, cita Ottoni.

Reforma trabalhista:  
cedo para avaliar

Intermitente/parcial Total mercado Participação

Admissões 88,4 mil 12,24 milhões 0,70%

Desligamentos 41,7 mil 12,08 milhões 0,30%

Contratos intermitentes e parciais desde a entrada 
em vigor da reforma trabalhista (nov/17 – ago/18)

Fonte: Elaboração de Bruno Ottoni, com dados do Caged.
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Apesar de o núcleo da inflação brasileira, medida que des-

considera variações provocadas por eventos temporários, 

estar bem-comportado e ainda não se configurar objeto 

de preocupação para 2019, terminaremos 2018 com o 

mau humor provocado por um IPCA mais salgado do que 

se gostaria. Na projeção do Boletim Macro, esse índice fe-

chará 2018 em 4,6%; em abril, a previsão era de que não 

chegasse a 3,5%. 

As principais pressões para esse aumento vêm de ali-

mentos e preços administrados, ambos com variações 

acima da meta: respectivamente, 5% e 8,5%. André Braz, 

analista de inflação do FGV IBRE, explica que a alta da ali-

mentação tem se concentrado nos derivados de grandes 

commodities agrícolas – como farinha de trigo, macarrão, 

biscoito, pão francês – e nas carnes, influenciadas pelo pre-

ço das rações fabricadas com soja e milho, que seguem os 

preços internacionais. 

Já no caso dos administrados, algumas frentes de pressão 

– combustíveis e da energia elétrica – estarão na lista de pen-

dências à espera do novo governo. No caso da gasolina, que 

apresenta uma variação acumulada nos sete primeiros meses 

do ano de quase 15%, o presidente enfrentará o dilema de 

assumir a atual paridade de preço com o mercado internacio-

nal, além da variação cambial, ou criar algum mecanismo de 

contenção que projeta ou consumidor,  com impacto para a 

Petrobras. Também terá que participar da negociação de um 

novo arranjo para o diesel, cuja política de subsídio oferecida 

como contrapartida para o fim da greve dos caminhoneiros 

– que pelos cálculos iniciais do governo Temer custou R$ 9,7 

bilhões – expira em dezembro. “Apesar de o diesel pesar pou-

co no IPCA, influencia o preço de vários produtos. No caso 

das passagens de ônibus urbanas, representa 30% da planilha 

de custo das empresas”, exemplifica. Braz também lembra que 

sequer o tabelamento de frete suportou o peso da desvalo-

rização cambial, de quase 30% este ano, no preço do diesel, 

tendo que ser reajustado mais de uma vez. 

O controle do preço da energia elétrica – que responde 

por 4% do IPCA e 15% do total dos preços administrados, 

e somente de janeiro a agosto registrou alta de quase 15% 

–, por sua vez, demanda ação do governo em duas frentes: 

a de retomada de investimentos em geração, sem a qual a 

expansão da atividade econômica pressionará o sistema e 

encarecerá a conta; e um rearranjo regulatório do setor, que 

ainda convive com os prejuízos acumulados desde 2012 

com a MP 579 – que a partir de 2015 passaram a ser incorpo-

rados na conta do consumidor –, bem como com políticas 

Ponto de tensão

mercado de petróleo (como a flexi-
bilização do regime de partilha e a 
redução dos índices de conteúdo lo-
cal em contratos de concessão), na 
redução de um ponto percentual nos 
subsídios tributários – “que desde o 
início da década saltaram de 2% para 
6% do PIB”, lembrou –, e o processo 
de redução da dívida da Eletrobras. 
“Hoje temos um governo muito par-
lamentar, com processos mais lentos 
e negociados, que dificultam a toma-
da de decisão”, diz. Por outro lado, 
Mendes ressalta a existência de uma 
lista de reformas que já estão trami-
tando – principalmente da área mi-

croeconômica –, com as quais “tendo 
uma bancada cooperativa se poderá, 
nos próximos quatro anos, avançar 
muito na área de produtividade”. 

Para Alexandre, a paciência dos 
mercados quanto ao rumo que o 
novo governo tomará e sua capa-
cidade de negociar acordos deverá 
durar até os seis primeiros meses de 
governo, costumeiramente reconhe-
cidos como o período em que o pre-
sidente tem o maior capital político 
para gastar. “Compramos essa ideia 
usando o exemplo do presidente Fer-
nando Collor, que conseguiu o feito 
inédito de reter a poupança da popu-
lação”, lembra. Outra determinante 

que o economista da Órama ressalta 
para medir o potencial e serenidade 
do mercado é o comportamento do 
cenário externo e seu impacto no 
Brasil, especialmente para o câmbio. 
A avaliação feita por José Julio Sen-
na, chefe do Centro de Estudos Mo-
netários do FGV IBRE é de que, a 
princípio, a economia americana não 
será problema no ano que vem. No 
Seminário de Análise Conjuntural, 
Senna indicou que as expectativas de 
inflação nos Estados Unidos estão 
comportadas; o efeito do estímulo 
fiscal aplicado por Trump a partir 
de 2018 começará a perder força a 
partir do ano que vem; e a tendência 
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de subsídio que demandam revisão – tema de artigo desta 

edição (pág. 30). Para Joisa Dutra, diretora do Centro de Estu-

dos de Regulação em Infraestrutura (Ceri), sequer o projeto 

de reforma do setor elétrico que tramita no Congresso dá 

conta de resolver o impasse presente nessas duas frentes. “É 

uma questão importante, pois de um lado precisamos dar 

sinais claros para a atração de investimentos e, na parte dos 

encargos, barrar o fluxo de propostas que continuam a apa-

recer de setores reclamando perda de produtividade devido 

ao preço da energia”, conclui.

Carlos Thadeu de Freitas Gomes, pesquisador associado 

do FGV IBRE, reforça que o monitoramento dos riscos in-

flacionários cresce à medida da volatilidade cambial. “Ape-

sar de ainda não ser um risco para as estimativas de longo 

prazo, é preciso observar principalmente como a variação 

cambial tem se propagado nos preços. Como nossa histó-

ria inflacionária nos deixou mecanismos de indexação, es-

ses choques levam muito mais tempo para se disseminar, 

e sempre há o risco de que em algum momento passe a 

afetar o núcleo”, diz. 

Evolução dos administrados

Fonte: FGV IBRE.

Peso no IPCA
(%)

Var. % acumulada de jan-ago 
de 2018 (ano)

Var. % acumulada de set/17 a 
ago/18 (12 meses)

Total administrados 26,2 6,61 9,57

Energia elétrica 
residencial

4,0288 14,88 16,85

Gasolina 4,5949 9,43 18,01

Óleo diesel 0,1499 1,41 7,34

daqui para frente naquele país é a de 
ter políticas mais focadas em evitar 
uma recessão do que promover su-
peraquecimento da economia, o que 
é positivo para o Brasil. “Para nós, 
a crise dos emergentes hoje traz pre-
ocupações maiores do que as condi-
ções financeiras norte-americanas”, 
avalia, referindo-se especialmente 
a Argentina e Turquia, países alta-
mente endividados em moeda es-
trangeira – no caso do primeiro, 
tendo como foco o setor público; no 
segundo, o privado. Apesar da gra-
vidade da situação, Senna lembra, 
entretanto, que o risco medido pelo 
CDS de cinco anos do Brasil ainda é Fonte: Banco Central e FGV IBRE.

Contas externas ajudam
Evolução conta-corrente (% PIB)

-3,0% -3,0%

-4,2%

-3,3%

-1,3%

-0,5% -0,7%
-1,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-US$ 13bi
-US$ 21bi
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superior ao verificado na média de 
um grupo de emergentes. Isso tam-
bém acontece quando se compara o 
comportamento do câmbio, que no 
Brasil tem reagido mais fortemente 
do que na média dos outros países 
de economia similar. “Houve muita 
gente apostando que o Banco Cen-
tral poderia reagir a esse movimen-
to, mas por enquanto grande parte 
desse movimento está relacionada à 
especulação de como será a política 
econômica em razão do resultado 
eleitoral, e não há por que o BC re-
agir a preços de mercado determina-
dos quase exclusivamente em razão 
do resultado eleitoral”, conclui.

De qualquer forma, os pesquisa-
dores do IBRE ressaltam que esse si-
nal de vulnerabilidade, refletido na 
posição brasileira nas medições de 
risco e na desvalorização, comprova 
o poder que um cenário doméstico 
desequilibrado tem de potencializar 
uma tendência internacional negati-
va. “E, nesse quesito, não estamos 

Fonte: FGV IBRE.
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ajudando. Por isso, mesmo sob um 
cenário internacional mais otimista, 
prevemos que o espaço de retorno 
do câmbio para este ano é limitado”, 
diz Silvia, indicando que a estimati-
va do Boletim coloca o real no fim 
de 2018 mais próximo de R$ 3,90 
do que R$ 3,50 por dólar. A esse 
prognóstico, Livio Ribeiro acrescen-
ta um viés de piora, justificado pelo 
acirramento da guerra comercial 
entre Estados Unidos e China, que 
em setembro estava longe de dar in-
dícios de trégua, com novo anúncio 
do presidente americano Donald 
Trump de mais tarifas a produtos 
chineses – de 10%, envolvendo 
importações de US$ 200 bilhões –, 
além de promessa de sobretaxação 
de um novo grupo de produtos que 
somariam US$ 267 bilhões adicio-
nais, com reposta imediata do país 
asiático. “Ainda que a China tenha 
limites em sua munição para jogar o 
jogo comercial puro, ela tem como 
atacar pelo setor de serviços, além de 

Moeda brasileira mais sensível
Índice (jan/17 = 100) – taxa nominal de câmbio/US$

usar o arsenal disponível dentro de 
sua própria burocracia, dificultando 
a vida das empresas americanas no 
país”, descreve. “Ou seja: indepen-
dentemente dos sinais de melhora 
ou piora no âmbito interno, a fren-
te externa não estará parada: deve 
piorar, com reflexos no câmbio e na 
inflação”, diz. Sobre inflação, Livio 
ressalta o debate sobre os caminhos 
diferentes traçados hoje no Brasil 
pelos preços livres e administrados. 
“Tenho dificuldade de entender um 
cenário com pressão de custo de in-
sumo vindo de um lado, pressão de 
falta de demanda de outro, e mui-
tas empresas no meio, com mar-
gens comprimidas, sem capacidade 
de investir”, descreve Ribeiro. “Se 
isso continuar assim, criaremos um 
cenário onde a capacidade de pou-
pança e investimento será cada vez 
mais prejudicada – vale lembrar que 
o capital próprio ainda é a base de 
financiamento de muitas empresas 
no Brasil”, conclui. 





4 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  2018

ELEIÇÕES

Agenda comum
Sabatina com economistas de candidatos evidencia os temas 
capitais que o próximo presidente terá de enfrentar

Solange Monteiro, do Rio de janeiro

Em setembro, enquanto as pesquisas 
de intenção de voto delineavam o se-
gundo turno das eleições presidenciais, 
economistas dos candidatos do PSDB, 
MDB e PDT debateram seus progra-
mas no ciclo de sabatinas promovido 
por FGV IBRE e o jornal O Estado de 
S. Paulo. Iniciado em agosto, o evento 
“Os Economistas das Eleições” rece-
beu líderes do programa econômico 
dos sete candidatos mais bem-posicio-
nados em intenção de voto, com ex-
ceção de Paulo Guedes, da campanha 
de Jair Bolsonaro (PSL), que cancelou 
sua participação a duas semanas da 
data marcada, 3 de outubro.

Em cada encontro, os debates es-
timulados por jornalistas do Estadão 
e pesquisadores da Economia Aplica-
da do IBRE evidenciaram temas dos 
quais o novo governo, seja qual for, 
não poderá se esquivar. Do ponto 
de vista da contenção de despesas, a 
reforma da Previdência e o corte de 
desonerações estiveram entre os itens 
mais citados pelos assessores. Quan-
to a esse último, Mauro Benevides, 
assessor econômico de Ciro Gomes, 
afirmou que o fim de isenções tributá-
rias conforme previsto pelo PDT leva-
ria a uma economia de cerca de R$ 45 
bilhões. Já no caso da reforma da Pre-
vidência, as propostas foram menos 
convergentes e variaram da migração 

para o sistema de capitalização defen-
dido por Ciro Gomes à aprovação da 
reforma que hoje já tramita no Con-
gresso, conforme afirmou José Márcio 
Camargo, coordenador do programa 
econômico da campanha de Henrique 
Meirelles (MDB). “Da forma como 
está, poderia gerar uma economia de 
R$ 55 a R$ 60 bilhões, quase metade 
do déficit primário previsto para este 
ano, de R$ 139 bilhões”, comparou. 

Pelo lado da receita, as sabatinas 
apontaram para a necessidade de uma 

reforma tributária que simplifique e 
reequilibre o sistema, sendo a mais ci-
tada a criação de um IVA nacional de-
vido a seu caráter progressivo, como 
ressaltou Pérsio Arida, economista do 
candidato Geraldo Alckim (PSDB). 
“É uma reforma que deve ser feita de 
forma clara e gradual, com prazo de 
cinco a seis anos, para garantir o ho-
rizonte de planejamento dos empresá-
rios”, afirmou. Ainda nesse campo, os 
assessores econômicos também defen-
deram a importância de uma reestru-
turação dos impostos que melhore a 
competitividade da produção brasi-
leira sem comprometer a receita – no 
caso, tributando lucros e dividendos, 
tendo como contrapartida a redução 
do imposto de renda de pessoa jurí-
dica. “Trump reduziu o imposto de 
empresas para 21%; o mundo inteiro 
fará isso, e o Brasil tem que se tornar 
competitivo nesse ambiente. Se redu-
zir alíquota e tributar dividendos, se 
tornará mais atraente e incentivará o 
reinvestimento, pois será melhor in-
vestir mais do que distribuir”, compa-
rou Arida, que também defendeu uma 
ampla agenda de reforma visando ao 
ambiente de negócios, como abertura 
comercial e de serviços, e melhorias 
no arcabouço regulatório do setor de 
infraestrutura. Ainda na frente de ar-
recadação, outra iniciativa, citada por Fotos: Werther

José Márcio Camargo, assessor de 

Henrique Meirelles (MDB), afirmou 

que o teto dos gastos é positivo por 

disciplinar a criação de novas despesas e 

criar um horizonte para a dívida pública
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Benevides, foi o aumento de alíquota 
do imposto sobre herança. “Dos R$ 2 
trilhões arrecadados em tributos hoje, 
R$ 1,1 trilhão são impostos sobre 
consumo, sendo apenas R$ 84 bilhões 
sobre propriedade”, comparou o eco-
nomista do PDT. 

Entre os temas mais controversos 
nas sabatinas de agosto, que se repe-
tiram em setembro, esteve como lidar 
com a emenda constitucional do teto 
dos gastos. Enquanto Benevides ga-
rantiu a necessidade de revisão do teto 
“por não controlar os gastos e redu-
zir brutalmente o investimento públi-
co, que precisa ser recomposto”, José 
Márcio Camargo defendeu não ape-
nas sua criação, como a não flexibili-
zação da regra em caso de descumpri-
mento. “Há propostas de tirar do teto 
as despesas com investimento, o gasto 
social, mas isso é criar uma goteira: 
tudo sairá por esse buraco”, afirmou. 
“A emenda cria um horizonte para a 

dívida pública, e estabeleceu a neces-
sidade de se determinar qual receita 
bancará qualquer aumento da des-
pesa pública”, disse Camargo, apon-
tando que, até agora, esse aumento 
foi bancado por inflação, aumento de 
imposto e aumento da dívida pública.  

Nas intervenções, os pesquisado-
res do IBRE somaram suas contri-
buições para o desenho de políticas 
públicas a partir de 2019. No encon-
tro com Camargo, Braulio Borges 
defendeu que a reforma da Previdên-
cia liderada a partir de 2019 precisa 
ser mais ambiciosa na mudança do 
regime dos servidores públicos do 
que no atual texto. “Servidores fede-
rais e estaduais somados representam 
um gasto de 4% a 5% do PIB brasi-
leiro, contra uma média de 1,5% do 
PIB em países da OCDE”, compa-
rou, lembrando do peso do estoque 
de obrigações que o governo federal 
ainda terá de arcar com os servidores 
públicos que assumiram seus cargos 
até 2013 – quando foi instituída a 
fundação de previdência complemen-
tar (Funpresp) prevista na reforma de 
2003, que prevê o fim da integralida-
de das aposentadorias e paridade do 
teto com o regime geral (RGPS). 

Presente na sabatina de Benevi-
des, José Julio Senna, chefe do Cen-
tro de Estudos Monetários do IBRE, 
alertou por sua vez para os riscos de 
adoção de um mandato dual para o 
Banco Central (com metas para in-
flação e emprego), presente na pro-
posta de mais de um candidato. “A 
taxa de desemprego é determinada 
pelo setor real da economia, e nessa 
seara o espaço de manobra do BC 
é pequeno. Principalmente hoje, que 
temos um problema de desemprego 
elevado demais para se colocar nas 
costas do BC”, afirmou, indicando 

o risco de, sob essa dupla missão o 
BC falhar em ambas, minando a já 
conquistada ancoragem da inflação.

Já a coordenadora do Boletim Ma-
cro IBRE Silvia Matos, presente na 
sabatina de Arida, destacou a impor-
tância de que o novo governo tenha 
clareza da emergência fiscal no curto 
prazo, o que o impede de focar suas 
medidas apenas na recuperação de 
receita, fugindo das decisões difíceis 
no corte de gastos. Silvia lembrou que 
para zerar o déficit fiscal em dois anos, 
como proposto tanto por Ciro Gomes 
quanto por Geraldo Alckmin, será 
preciso mais do que retomar o cres-
cimento do PIB. “Cálculos da pesqui-
sadora Vilma Pinto indicam que para 
acabar com o déficit nesse prazo seria 
necessário que o PIB crescesse 4% ao 
ano, algo que conseguimos alcançar 
somente quando o mundo ajudou, en-
tre 2004-2008”, ressaltou, lembrando 
que o humor dos mercados interna-
cionais mudou muito desde então. Fotos: Leo Martins

Para Mauro Benevides, coordenador 

econômico da campanha de Ciro 

Gomes (PDT), um aumento da alíquota 

do imposto sobre propriedade 

colaboraria para um sistema tributário 

mais progressivo

Fotos: Helvio Romero

Pérsio Arida, economista da campanha 

de Geraldo Alckmin (PSDB), defendeu 

que uma reforma tributária deve ser 

feita de forma gradual, possibilitando o 

planejamento dos empresários
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Quando este artigo for publicado 
já será conhecido o resultado do 
primeiro turno na eleição presi-
dencial para 2019. Independente, 
porém, do resultado, a política de 
comércio exterior apareceu em se-
gundo plano durante a campanha 
eleitoral de todos os candidatos. 
Pode ser argumentado que essa 
postura seria justificada, diante 
do desemprego e a gravidade das 
questões fiscais. Soma-se a esse 
fato, a observação de que o motor 
de crescimento econômico do país 
é o mercado doméstico e reservas 
internacionais de US$ 380 bilhões 
afastam, num primeiro momento, 
o risco de crises cambiais.

Ressalta-se, porém, que o pre-
sidente eleito terá que enfrentar 
algumas questões pendentes na 
agenda de comércio exterior diante 
dos riscos e incertezas presentes no 
contexto internacional. Num cená-
rio de agravamento dos conflitos 
comerciais, é importante que sejam 
definidas estratégias no campo das 
relações econômicas bilaterais, re-
gionais e multilaterais. 

A primeira diz respeito ao tema 
do Mercosul. É preciso definir onde 
os esforços de negociação do bloco 

Baixa prioridade nas 
agendas presidenciais   

membro do Mercosul, o Brasil pos-
sui acordos comerciais com todos 
os países da América do Sul. Os 
acordos, porém, se restringem aos 
fluxos de mercadorias e só a partir 
de 2016 passaram a incluir outros 
temas como compras de governo e 
serviços. Devemos aprofundar es-
ses acordos?

A geografia importa e, indepen-
dentemente dos rumos dos acordos 
formais, existem questões a serem 
tratadas que exigem do Brasil a de-
finição de diretrizes com seus par-
ceiros, como: infraestrutura física, 
energética e de telecomunicações; 
contrabando e controles aduaneiros; 
comércio de armas e drogas; e fluxos 
migratórios. É preciso definir qual o 
melhor arcabouço institucional para 
tratar essas questões. Acordos são 
instrumentos que visam solucionar 
questões que exigem a parceria de 
países, não são em si um objetivo. 
Em tempos de recursos escassos, 
esse tema ganha prioridade. 

Fora do eixo da América do Sul, 
acordos são restritos em termos do 
número de produtos incluídos, como 
é o caso de México, Índia e União 
Aduaneira da África do Sul. Outros 
estão em fase de negociação – Cana-

devem se concentrar e as áreas que 
devem ser priorizadas, para que a 
credibilidade do Mercosul seja vista 
como um ativo positivo pelos seus 
membros. Acordos exigem esforços 
de compartilhamento de decisões e, 
logo, os países só permanecem nos 
acordos que o permitam atingir be-
nefícios que sozinhos não obteriam. 

É preciso decidir qual o forma-
to do Mercosul que o país deseja: 
a consolidação da união aduaneira 
que pode vir ou não acompanhada 
de uma revisão da tarifa externa 
comum; ou instituir o Mercosul 
como uma área de livre-comércio 
de nova geração, com acordos so-
bre acesso a mercado e marcos re-
gulatórios. Essa não é uma questão 
de “retórica”. Recursos humanos 
e materiais são gastos em reuniões 
de negociações e, logo, é preciso 
que as negociações produzam re-
sultados que atendam aos objeti-
vos desejados. Deixar como está 
é uma solução possível. Somos 
uma “união aduaneira imperfeita” 
e vamos “levando”. Essa opção 
significa gastar recursos para ir 
adiando soluções.

Isso vale também para os par-
ceiros da América do Sul. Como 
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priedade intelectual, meio ambiente 
e cláusulas trabalhistas. Se o sistema 
multilateral poderá criar regras míni-
mas ou negociar todos esses temas é 
uma questão em aberto – ainda que a 
resposta mais provável seja negativa. 
A procura por regras de convergên-
cia regulatória e/ou reconhecimento 
mútuo de padrões domésticos se dá 
crescentemente no âmbito dos acor-
dos comerciais bilaterais/regionais. 
Logo, é preciso que o novo governo 
articule junto com a sociedade civil, 
através de seus canais institucionais, 
quais são os interesses e propostas dos 
setores produtivos brasileiros na rede 
de acordos comerciais.

A segunda questão refere-se ao pa-
pel da China no quadro das relações 
comerciais do Brasil. Além de ser a 
principal parceira comercial do Brasil, 
a China supera, desde 2016, a parti-
cipação da América do Sul, Estados 
Unidos e UE nas exportações brasi-
leiras (ver gráfico). O comércio Brasil-

dá, Cingapura, Líbano, Tunísia, As-
sociação de Livre-Comércio Europeia 
e União Europeia (UE), para citar al-
guns casos. Nesse contexto, avançar 
as negociações com México e UE, por 
exemplo, pode viabilizar um maior 
ganho para as exportações brasileiras. 
Ressalta-se, porém, que as chances 
desses acordos avançarem num prazo 
curto são remotas, por mudanças de 
governo no México e dificuldades de 
solução das questões agrícolas com 
a União Europeia. No caso da UE, o 
acordo abrange áreas que extrapolam 
o escopo de acesso a mercados – o que 
nos remete a outras questões.

O sistema multilateral de comér-
cio está em crise – como mostra o 
andamento das negociações da Ro-
dada Doha no âmbito da Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC). O 
escopo temático da agenda comercial 
inclui temas como acesso a mercados 
e padrões regulatórios em áreas de in-
vestimentos, serviços, direitos de pro-

China é típico de relação Sul-Norte: o 
Brasil exporta commodities e importa 
manufaturas da China. Em 2017, o 
país asiático respondeu pelo segun-
do maior volume de investimentos 
no Brasil – atrás apenas dos Estados 
Unidos. Em adição, o Fundo Brasil-
China de US$ 20 bilhões destina-se ao 
financiamento de projetos de infraes-
trutura, um dos principais fatores que 
reduzem o potencial de crescimento 
econômico do país. 

Não se trata de escolher entre Chi-
na, Estados Unidos ou União Euro-
peia. A vocação multilateral do Bra-
sil deve ser sempre enfatizada como 
economia grande, mas com pequeno 
poder de barganha na economia mun-
dial. Defender o fortalecimento do 
sistema multilateral é uma bandeira 
que o país não deve abandonar, mas 
quando o fórum multilateral não está 
funcionando como espaço de negocia-
ções, é preciso avançar nas negocia-
ções bilaterais e regionais. 

Por último, em 2019 o Brasil sedia-
rá a 11a Cúpula dos BRICS, o que sig-
nifica uma oportunidade para o novo 
governo apresentar suas diretrizes em 
relação aos seus parceiros desse bloco, 
e as linhas que irão nortear a sua polí-
tica de comércio exterior.

Ter estratégias que vão além do 
curto prazo é crucial na formulação 
das políticas de comércio exterior. 
Em um período de incertezas quan-
to às transformações na configura-
ção do poder econômico e político 
mundial essa questão ganha ainda 
maior relevância.  

Esse  texto é baseado em uma artigo da autora a 
ser publicado: “Notas para uma agenda brasileira 
de comércio exterior para 2019”, ICTSD, Pontes, 
Volume 14, Number 7, Geneva september 2018.

Participação (%) dos países/regiões/blocos 
nas exportações brasileiras

Fonte: Secex/MDIC
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