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perda de espaço dos demais líderes do partido.
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38 A difícil recuperação do terreno perdido
Com a produtividade despencando,
a indústria de transformação
se distancia cada vez mais das
tecnologias mais avançadas,
encolhendo de tamanho e
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Nota do Editor
Jair Messias Bolsonaro, do
PSL, eleito dia 28 de outubro
novo presidente do país, terá
uma agenda complexa pela
frente. A caótica situação fiscal, acompanhada de um medíocre crescimento econômico, requer que o saco de maldades seja aberto
o mais breve possível. São muitos os desafios pela
frente: no final de dezembro termina o prazo dado
pelo atual governo para o subsídio ao diesel. Uma
decisão deverá ser tomada a partir do dia 1o de janeiro que, qualquer que seja, trará um custo político
(ver Carta do IBRE na página 6).
A reforma da Previdência é outro tema espinhoso,
já que alguém terá que pagar a conta. Se não agora, no
futuro. Há outras decisões importantes: a nova regra
do salário mínimo, o reajuste do funcionalismo público, a dívida dos estados, a crise fiscal e o teto dos gastos, e a reforma tributária, só para citar alguns. Uma
tarefa hercúlea que vai necessitar do apoio da Câmara
e do Senado onde, até o momento, o novo presidente
não conta com um número de parlamentares suficientes (ver Ponto de Vista na página 10).
Além disso, a forte polarização nas eleições aprofundou a divisão do país, fato que já havia ocorrido
em 2014. Bolsonaro terá a missão de apaziguar os âni-

mos, ainda bastante exaltados, procurando unificar o
país para as reformas que são necessárias para a volta
do crescimento e da redução do desemprego. O que
será uma batalha, já que o PT, logo após a derrota,
retomou o seu discurso radical e de intolerância.
Não se sabe, em detalhes, as reais propostas econômicas do novo governo, a não ser alguns pontos esparsos, como privatizações – sua extensão é uma incógnita, já que há discordâncias na equipe do novo governo
sobre isso –, criação de um imposto único – também
pouco explicado –, zerar o déficit do governo em um
ano – como, não se sabe, pois as contas não fecham –,
só para citar alguns exemplos.
Eleito democraticamente pela maioria da população que compareceu às urnas, a esperança é de que o
novo presidente e sua equipe enfrentem com tenacidade os principais gargalos que levaram o país à atual
situação: alto desemprego, baixo crescimento, crise
fiscal, sucateamento da saúde e da educação, aumento
da violência urbana e rural, entre outros.
Ao novo presidente, desejamos sorte e sucesso nesta
árdua tarefa.

Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br

Sumário
Carta do IBRE
6 A complexa equação da subvenção ao diesel à espera
do novo presidente – Luiz Guilherme Schymura
Ponto de Vista
10 A maré da direita, a pauta conservadora e o ajuste
fiscal – Samuel Pessôa
Entrevista
12 Cesar Zucco Jr. – Solange Monteiro
Política
18 Virando pelo avesso a campanha presidencial
Fernando de Holanda Barbosa
20 PSDB e PT estão moribundos – Solange Monteiro
Macroeconomia
23 Banco Central independente? – Rubens Penha Cysne
26 Avançar para o passado? – José Roberto Afonso e
Lucilene Prado

30 Somar forças – Solange Monteiro
36 Tarifa de bagagem e redução do preço da
passagem aérea: mito ou realidade? – Patrícia
Sampaio, Bruno Resende e Rafaela Nogueira
Capa – Indústria
38 A difícil recuperação do terreno perdido
Chico Santos
Macroeconomia
52 Sem retrocesso – Solange Monteiro
61 Conforme a corrente – Solange Monteiro
Comércio Exterior
63 O primeiro acordo comercial de nova geração
assinado pelo Brasil – Lia Baker Valls Pereira
Índices
I Índices Econômicos
X Conjuntura Estatística
N o v e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 5

CARTA DO IBRE

A complexa equação
da subvenção ao diesel
à espera do novo
presidente
Luiz Guilherme Schymura
Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE

Uma das primeiras decisões que o
presidente Jair Bolsonaro tomará
quando assumir seu mandato é sobre a renovação à subvenção do diesel. O dispositivo vigora até 31 de
dezembro e faz parte do conjunto
de medidas tomadas para encerrar
a greve dos caminhoneiros. O custo estimado de R$ 13,5 bilhões em
2018 é função das seguintes ações:
tornar menos frequentes os reajustes
do preço do diesel nas refinarias (de
diários para mensais); subvencionar,
de forma temporária, o preço nas
refinarias e distribuidoras; reduzir
permanentemente a tributação federal sobre o diesel (Cide e PIS/Cofins);
e estabelecer uma política de preços
mínimos para transporte de cargas,
o “tabelamento do frete” (ora judicializado e pendente de uma decisão
do Supremo).
Uma primeira observação relevante, levantada por Vilma Pinto,
pesquisadora do FGV IBRE, é que
o valor despendido pelo governo
com a subvenção até agora ficou
bem abaixo do total disponível –
até setembro, apenas R$ 1,6 bilhão
6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 018

dos R$ 9,5 bilhões que podem ser
utilizados este ano (os pagamentos
às distribuidoras de óleo diesel começaram em julho). Não se sabe ao
certo a razão do baixo desembolso.
Supõe-se que esteja ocorrendo por
atrasos no pagamento, pelo desinteresse ou dificuldade de algumas
empresas em enfrentar o processo burocrático para receber até
R$ 0,30 por litro, ou por uma combinação desses fatores.
Também é importante notar que
o preço médio ao consumidor do
diesel em outubro, em R$ 3,70 e
R$ 3,80 por litro (S500 e S10, respectivamente), está até ligeiramente acima do prevalecente em maio,
durante a greve dos caminhoneiros
(em R$ 3,65 e R$ 3,75, respectivamente). Uma queda moderada
do preço do petróleo em outubro
e uma valorização expressiva do
câmbio fizeram com que a Petrobras anunciasse, para novembro,
uma queda de cerca de 10% para
os preços nas refinarias, reduzindo
em cerca de R$ 0,20/litro o preço
nas bombas – o qual retornaria

para o nível médio observado entre
junho e agosto.
Antes desses desdobramentos mais
recentes, o preço internacional do
combustível tinha acumulado alta de
60% em dólar e de 100% com conversão para o real, entre meados de
2017 e maio de 2018. Porém, considerando-se a formação do preço interno,
que inclui tributos, custo de transporte
e margens das empresas envolvidas na
cadeia, o preço do diesel na bomba
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subiu 21,6% entre junho de 2017 e
maio de 2018. Parece pouco comparado com a alta internacional, mas é
bom ter em mente que o preço doméstico do diesel em maio de 2018 foi o
mais elevado desde meados de 2009
em termos reais (isto é, quando corrigido pelo IPCA).
Quando se analisam as razões
que levaram à greve, é importante
considerar não apenas a combinação
de alta expressiva do preço internacional do petróleo – que foi acompanhada, de forma bastante incomum, por um fortalecimento global
do dólar, potencializando a alta da
commodity em moeda local – como
também o quadro do mercado local
de transporte de cargas.
Nesse último caso, embora não
haja indicações de excesso significativo e generalizado de oferta de
caminhões na economia brasileira
no momento atual – afinal, a frota,
que ficou estagnada entre 2014 e
2016, está crescendo desde meados
de 2017, sem nenhum incentivo específico para o setor – é evidente que
o poder de barganha dos transportadores para negociar o frete é bastante
baixo, sobretudo para os autônomos
(que viram sua parcela de mercado
cair de cerca de 45% em 2013 para
39% em 2016).
Um indicador que aponta um
agravamento desse baixo poder de
barganha, calculado por Livio Ribeiro, pesquisador do FGV IBRE, é
a relação entre o preço dos alimentos e o preço do diesel, uma métrica simples que compara receitas
potenciais e custo da atividade de
transporte rodoviário. Esse indicador caiu quase 20% entre janeiro
de 2012 e maio de 2018. Quando
se toma a relação entre os preços

dos bens comercializáveis internacionalmente e o diesel, no mesmo
período, chega-se a um recuo ainda
mais intenso, da ordem de 25%.
Esse recuo relativo dos preços
dos bens transportados pelos caminhoneiros sinaliza que os demandantes de fretes também estão em
uma situação bastante desfavorável, reduzindo expressivamente o
espaço para que os ofertantes de
transporte negociem seus fretes
e tentem repassar as pressões de
custos. Isso provavelmente explica

A grande questão é
saber se as condições
estão colocadas para
que a insatisfação dos
caminhoneiros possa
provocar outro movimento
grevista no início de 2019

parcela do mal-estar que levou à
greve de maio. Desde o movimento
grevista, as duas relações mencionadas acima experimentaram alguma melhora (do ponto de vista dos
caminhoneiros) num primeiro momento, mas voltaram a cair para
níveis próximos daqueles registrados em maio.
Como se depreende dos dados já
apresentados nesta Carta, os principais condicionantes das margens
dos caminhoneiros, os preços do

diesel e das cargas transportadas,
encontram-se em níveis próximos
àqueles que prevaleceram em maio,
quando a greve eclodiu. No entanto,
no momento não se registram sinais
de que a insatisfação da categoria
teria atingido novamente os níveis
intensos que provocaram o movimento de meados do ano. A grande
questão em pauta é a de saber como
o novo governo enfrentará o dilema
da renovação do subsídio ao diesel.
Valeria a pena ou não manter a subvenção ao óleo combustível, tendo em vista um custo potencial de
R$ 16 bilhões em 2019, a se tomar
como parâmetro o que foi reservado para o período junho-dezembro
de 2018 (mas é importante notar,
como já relatado acima, que os gastos efetivos até agora ficaram muito
abaixo do que foi orçado)?
Além do custo potencialmente
mais elevado, ainda haveria um
agravante: em 2018 esse gasto foi
classificado como uma despesa extraordinária, atípica e temporária,
não gerando nenhuma restrição do
ponto de vista do cumprimento do
teto de gastos. A prorrogação dessa subvenção por um ano como um
todo já a caracterizaria como uma
política permanente, demandando
sua incorporação ao Orçamento
e, portanto, contribuindo para as
despesas que precisam respeitar o
teto de gastos.
Cálculos realizados por Bráulio
Borges, pesquisador associado do
FGV IBRE, sugerem que – com a
manutenção do preço médio do
diesel nas bombas no nível observado entre junho e novembro por
um ano – a despesa com a subvenção em 12 meses pode variar entre -R$ 24 bilhões, no caso em que
N o v e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7
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a cotação média do dólar seja de
R$ 3,50 e o brent se mantenha em
US$ 60; e R$ 62 bilhões, caso o
dólar fique em R$ 4 e o brent médio em US$ 100. O valor negativo
apontado no primeiro caso, além
de tornar desnecessário o subsídio, também indica que o preço do
diesel tenderia a recuar espontaneamente com aquelas cotações médias do dólar e do brent.
Considerando-se, num cenário
intermediário e mais realista, um
dólar médio em 2019 em torno de

Um indicador do
agravamento do baixo
poder de barganha dos
caminhoneiros, calculado
pelo pesquisador Livio
Ribeiro, é a relação preço
dos alimentos/diesel

R$ 3,80 (próximo à projeção mediana do Focus, de R$ 3,76), e uma
cotação média do barril no ano que
vem em torno de US$ 75, os gastos
com a subvenção seriam de aproximadamente R$ 10 bilhões para
manter o preço do diesel, em 2019,
no mesmo nível de junho-novembro de 2018.
Dessa forma, não há dúvida de
que há riscos na não renovação da
subvenção ao diesel, mas é possível
que estes sejam administráveis. O
8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 018

dólar já recuou dos seus patamares
acima de R$ 4 desde que se configurou (e posteriormente se confirmou) a vitória de Jair Bolsonaro na
eleição presidencial, cujas propostas de política econômica são de
maior agrado do mercado. Em relação ao preço do petróleo, as projeções são de alguma moderação
em 2019. O crescimento econômico deve se acelerar, aumentando a
demanda total por fretes e melhorando as condições de barganha
para os transportadores. Carlos
Thadeu Filho, especialista em inflação do FGV IBRE, estima que os
preços dos alimentos subam cerca
de 6% em 2019, o que também alivia margens na cadeia do transporte rodoviário, como já visto.
E há, finalmente, o fato de que
os gastos efetivos com a subvenção
ficaram bem abaixo do orçado até
agora, o que poderia ser uma tendência mais permanente caso derivada de dificuldades ou desinteresse
das empresas em pedir o benefício.
Contudo, é importante notar que
a manutenção da tabela de frete mínimo poderá impulsionar decisões
de verticalização de frotas por várias
empresas, o que pode acelerar a perda de market share dos autônomos
– e isto pode acabar renovando a
insatisfação deste grupo específico,
que parece ter sido o principal mobilizador da paralisação de maio.
Um ponto adicional que merece
atenção, caso a subvenção seja descontinuada – ou mesmo que seja inicialmente mantida, na hipótese de que
venha a ser encerrada mais adiante –,
é o de avaliar a sua substituição por
alguma regra de suavização de preços
de base fiscal. A mudança na política
de preços da Petrobras, com oscila-

CARTA DO IBRE

ções diárias para acompanhar as flutuações do preço do barril de petróleo
e do câmbio, coincidiu com a pressão
no preço dos combustíveis advinda
tanto do comportamento do mercado de petróleo como do cambial. Em
consequência, adicionou-se forte volatilidade ao movimento subjacente
de alta do diesel, o que dificultava sobremaneira o cálculo de margens dos
fretes, trazendo perdas inesperadas e
frequentes para os caminhoneiros.
Os mecanismos de suavização de
preços de combustíveis mais utilizados são os de tributos regulatórios,
bandas de preço e médias móveis.
A vantagem da suavização é a de se
contrapor ao mal-estar social causado pela forte instabilidade dos preços dos combustíveis, mas há efeitos
colaterais indesejados como impacto
fiscal, regressividade e perda de efi
ciência econômica.
Vários países implementam algum sistema de suavização de preços
de combustíveis, baseado na ideia
de que um fundo fiscal pode dar
mais estabilidade ao preço dos combustíveis (desde que se acredite na
hipótese de que há reversão para a
média). Entre as nações que utilizam
esquemas de suavização destacamse Chile, Peru, China, África do Sul,
Colômbia e Malásia.
Um bom modelo de suavização
deve buscar combinar redução expressiva da volatilidade dos preços
de combustíveis com a da arrecadação tributária – é preciso balancear
estes dois efeitos. Alguns exercícios
indicam que a utilização de uma média móvel de três meses atende bem
a essa condição. Uma simulação de
Manoel Pires, pesquisador associado do FGV IBRE, aponta que, caso
tivesse sido submetido a uma suavi-

zação pela média móvel de 12 semanas, o preço do diesel no Brasil teria
variado de R$ 3,4 para R$ 3,5 entre
o início de abril e o final de maio,
em vez de ter subido (como de fato
aconteceu) de R$ 3,4 para R$ 3,8. É
possível, portanto, na visão de Pires,
que a não ocorrência de um salto
do combustível de mais de 10% em
menos de dois meses mitigasse a força do movimento grevista – apesar
da combinação exasperante para os
caminhoneiros em maio, em termos
absolutos, do preço do diesel e do

O governo deve avaliar a
viabilidade da introdução
de um sistema de
suavização no preço do
diesel. Um fundo fiscal
pode dar mais estabilidade
ao preço dos combustíveis

frete. Dessa forma, não é má ideia
que o governo pense em algum sistema de suavização do preço do diesel
quando julgar que seja a hora adequada de dar fim à subvenção. 

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do FGV IBRE.
Dada a pluralidade de visões expostas, o documento traduz minhas percepções sobre o tema.
Dessa feita, pode não representar a opinião de
parte, ou da maioria dos que contribuíram para
a confecção deste artigo.
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A maré da direita, a pauta
conservadora e o ajuste fiscal
Samuel Pessôa
Pesquisador associado do FGV IBRE
Bolsonaro venceu. Após quatro eleições seguidas vencidas pelo Partido
dos Trabalhadores – impressionante
hegemonia de 16 anos – e seis eleições consecutivas ganhas por projetos sociais democratas – uma hegemonia mais incrível ainda, de 24
anos –, é natural que houvesse transição política mais radical.
Assim, para aqueles que enxergam na eleição do capitão reformado um risco à democracia, vale
lembrar que uma virada à direita
era totalmente natural em uma democracia funcional após tanta hegemonia da centro-esquerda.
O erro foi daqueles que passaram a
vida toda chamando o governo FHC
de neoliberal e de direita. Agora não
saberão como classificar um verdadeiro governo de direita. Faltarão graus
no transferidor da política nacional.
Temos uma agenda fiscal pesadíssima. Sendo otimista, há um ajuste fiscal de uns quatro pontos percentuais
do PIB, ou cerca de R$ 300 bilhões,
para ser feito. A maior incerteza em
relação ao governo Bolsonaro é sobre
com qual velocidade ele lidará com a
agenda das contas públicas.
O ajuste fiscal representa uma dificílima lista de “maldades” que afe1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 018

tará todos os grupos e todas as classes sociais. Todos serão chamados
para dar seu quinhão de contribuição para que tiremos do nosso horizonte o risco de retorno aos anos 80
ou primeira metade dos 90.
A lista é grande: reforma da
Previdência; fim do abono salarial;
congelamento por alguns anos dos
salários nominais dos servidores
públicos; elevação do salário mínimo restrita à inflação do ano anterior; incorporação dos dividendos
no Imposto de Renda da Pessoa
Física e alguma redução da tributação dos lucros na pessoa jurídica; repensar os regimes especiais
de tributação de renda, Lucro Presumido e Simples; cobrar mensalidade de aluno de universidade pública em função da declaração de
Imposto de Renda dos pais; elevação da contribuição previdenciária
dos aposentados do setor público;
criar uma nova CPMF enquanto a
dívida estiver acima de 30% do PIB
ou algo nesta direção etc.
O cardápio pode ser diverso. Por
exemplo, se houver uma agressiva
política de privatizações e concessões
de blocos de petróleo, que promova
redução substantiva do endivida-

mento, o elenco de medidas do parágrafo anterior pode ser reduzido.
De qualquer forma temos um
brutal problema de contas públicas
e teremos que quebrar muitos ovos –
mais do que normalmente – se quisermos fazer a omelete do ajuste fiscal.
O grande problema é que o novo
presidente não foi eleito para tocar
essa agenda. Bolsonaro foi eleito em
função do apoio de expressivos setores da sociedade a uma agenda conservadora. Há mais, portanto, do que
somente antipetismo no seu voto.
Do que exatamente se constitui
essa agenda?
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Reforço do direito de propriedade, com a criminalização das invasões – seja de imóveis urbanos
ou propriedade rural – empregadas
como mecanismo de pressão contra
nossas desigualdades históricas.
Redução do gasto público com as
organizações não governamentais e,
penso eu, corte em benefícios da Lei
Rouanet. Provavelmente cobrança
de mensalidade para universidades
públicas de quem pode pagar.
Recrudescimento das penas para
crimes, redução da maioridade penal, maior liberalidade no porte de
armas e elevação das garantias de
proteção à atuação das polícias no
engajamento com criminosos.
Total reforço à Lava Jato. Possivelmente serão retomadas as Dez
Medidas contra a Corrupção do Ministério Público.
Os intelectuais, artistas e tantos outros terão que aprender que há legitimidade nessas pautas da direita. Elas
serão tratadas no Congresso Nacional,
e o STF, como instância contramajoritária, se pronunciará e terá poder de
veto sempre que novas legislações ferirem disposições constitucionais.
Ou seja, se as instituições funcionarem bem podemos antever que
os próximos anos serão de seguidos
conflitos entre os poderes Executivo
e Legislativo, de um lado, e o Poder
Judiciário, de outro.
O Legislativo recém-eleito parece ser simpático a essa pauta. Assim, a avaliação da coluna é que
essa agenda irá andar no Congresso
Nacional. Haverá problemas no Supremo. Será que a maioridade penal
nas atuais bases será considerada
cláusula pétrea?
Será que o reforço do direito de
propriedade, necessário para cri-

minalizar as invasões de terra e de
imóveis urbanos, fere o princípio
constitucional da função social de
propriedade (os mais velhos irão
se lembrar que este ponto gerou
muito debate na Constituinte de
1988)? Se o Congresso abolir esse
princípio, o Supremo o considerará
cláusula pétrea?
Para dificultar, é possível que o
novo governo cometa erro. Inverta
as pautas. Em vez de observar os
ensinamentos do Príncipe e fazer
as maldades do ajuste fiscal de uma

O ajuste fiscal representa
uma dificílima lista de
“maldades” que afetará
todos os grupos e classes
sociais. Todos serão
chamados para dar seu
quinhão de contribuição

vez somente no começo do mandato – para haver tempo de colher os
benefícios e, portanto, estar bem
eleitoralmente em 2022 para a reeleição –, inebriar-se com a popularidade elevada de início de mandato e tocar as pautas tipicamente de
direita: segurança, reforço à Lava
Jato e de direitos de propriedades,
entre outras.
O atraso a uma solução do problema fiscal retardará a retomada

do crescimento e a redução do desemprego. O mal-estar não passará
e a popularidade do presidente cairá. Presidente impopular não arruma a casa fiscal. O Congresso Nacional, sem o poder da liderança de
um Executivo popular, não aprova
medidas que arrumem a política fiscal. Deixado o Congresso ao sabor
de seus ventos, vamos certamente
para a inflação.
O otimismo expresso nesta coluna
há algumas edições sustentava-se no
conhecimento por parte do Executivo e do Legislativo do diagnóstico.
A visão era de que todos entendiam
a natureza do problema fiscal. Faltava a capacidade de centralização
da Presidência da República para
quebrar os ovos juntamente com o
Congresso Nacional.
Desse ponto de vista, a renovação na Câmara foi muito ruim para
o ajuste fiscal. Diversos deputados
que foram importantes para a aprovação do ajuste de Temer não foram reeleitos. Os novos deputados
são da bancada da Lava Jato. Isto é,
operadores do Judiciário, policiais
militares ou militares reformados.
Em geral, a bancada da Lava Jato
pensa que o problema fiscal é fruto
de haver muitos desperdícios com
corrupção. Que o combate à corrupção fará aparecer centenas de
bilhões no caixa do Tesouro Nacional. Assim, a pressão dessa bancada será em favor da inversão de
pautas. Primeiro aprovar medidas
que melhorem os instrumentos de
combate à corrupção e somente em
seguida pensar no ajuste fiscal.
Se houver essa inversão de pautas, é possível que o ajuste fiscal nunca venha e caminhemos celeremente
para a dominância fiscal.
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“Bolsonaro não
poderá prescindir da
‘velha política’”

Cesar Zucco Jr.

Cientista político da FGV Ebape

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Após a confirmação de Jair Bolsonaro como presidente da República no segundo turno, a expectativa do país se voltou para as primeiras medidas que o novo
governo começou a sinalizar para 2019. Entre as que chamaram a atenção do
cientista político Cesar Zucco Jr. está a intenção polêmica de fundir ministérios,
além do corte de cargos comissionados. Estudioso do capital político desses
postos para a manutenção das bases de apoio dos governos, Zucco afirma que,
se bem-sucedido, Bolsonaro estará “reeditando o manual do presidencialismo
de coalizão escrito por Fernando Henrique Cardoso”. Em conversa com Conjuntura Econômica, Zucco também analisa a estratégia de campanha que levou o
candidato do PSL à vitória, concentrada nas redes sociais, descrevendo que o
erro dos demais partidos deveu-se a que “ninguém se prepara para a disrupção,
mas para o que o passado mostrou que funciona”.
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Conjuntura Econômica — No primeiro semestre, a maioria dos cientistas políticos dava como certa a perda
de fôlego do candidato Jair Bolsonaro. Entre os argumentos estava a
falta de evidências de que o impacto
das mídias sociais e das fake news tivesse sido decisivo na campanha de
Trump, além da convicção na força do
horário eleitoral em rádio e TV. O que
os analistas políticos aprenderam da
experiência de 2018?
Da minha parte, acho que acertei
50% das estimativas: de que o PT iria
para o segundo turno, mas chegaria
com menos de 30% dos votos válidos por razões estruturais, e no final
perderia a eleição. Mas realmente
não imaginava Jair Bolsonaro com
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a força que demonstrou. Passadas

mas para o que o passado mostrou

recer em debates. Ao apoiá-lo, entre-

as eleições, pode-se botar a culpa em

que funciona.

tanto, cada público comprou um pa-

um monte de coisa, pois um monte

cote com muito mais temas, mesmo

de coisa mudou durante a campanha.

O descontentamento da população

que sua concordância e interesse es-

Por exemplo, o fato de o candidato

quanto à corrupção e à economia

tivessem depositados em apenas dois

eleito fazer campanha sem falar e

parecia ser aposta certa para pautar

ou três, o que pode estar inflando a

sem aparecer era algo que ninguém

as eleições, mas este acabou dividin-

nossa percepção.

consideraria possível. Sabíamos que

do o espaço com aspectos compor-

Em um momento de crise como

Bolsonaro funcionava com frases

tamentais, de valores, que prevale-

o atual, essa é uma construção fácil

bombásticas na internet, mas que,

ceram na campanha do candidato

de se fazer, que a psicologia compor-

confrontado sistematicamente, não

eleito. Como explicar esse giro?

tamental explica. Podemos eleger

demonstrava habilidade interpessoal.

Acho razoável pensar que o Brasil é

alguns itens que não têm qualquer

Imaginar alguém com esse perfil ser

mais racista, misógino, homofóbi-

conexão entre si, por exemplo, de-

bem-sucedido numa campanha presi-

semprego, educação sexual nas esco-

dencial no Brasil era algo chocante.

las, lei das empregadas domésticas,

Não sei se esse caso foi algo conjuntural, ou se pode se repetir, o que inclui
o uso das mídias sociais. Isso porquê,
depois que acontece, o fato novo abre
caminho para que se pense no seu
antídoto. Veja o caso do debate televisivo nos Estados Unidos entre John
Kennedy e Richard Nixon, em 1960.
Nixon tomou um baile fenomenal,
não sabia falar na tevê, e as eleições
foram ganhas por Kennedy. A partir
de então, ao se considerar a importância desse meio, passou-se a somar tal
habilidade entre os critérios de seleção
de um candidato. Ou seja, a coisa se

e juntar num discurso crítico à situ-

Bolsonaro teve o ganho

ação do país, conectando esses pon-

de entrada, de prever e

dos itens, acabo levando todo o de-

acertar o impacto de

to favorável para usar essa estratégia

uma tecnologia. Mas,

hora em que as pessoas começarem a

daqui para frente, o

coisas que não lhe agradavam, pode

outro lado também
poderá explorá-la

tos. Se estou de acordo com parte
senho. A campanha foi um momenem torno dos descontentes. Mas na
sentir que essas escolhas continham
ser que fiquem desapontadas.
Em entrevista recente, o presidente
da Câmara dos Deputados Rodrigo
Maia (DEM) afirmou que a eleição

equaliza, até que surja uma nova tec-

de Jair Bolsonaro aponta a um es-

nologia, como agora. No caso das re-

gotamento do ciclo de 30 anos da

des sociais, Bolsonaro teve o ganho de

redemocratização. Concorda com

entrada, de prever e acertar o impacto

co do que imaginávamos, mas não

essa afirmação?

de uma tecnologia. Mas, daqui para

tanto quanto parece hoje. Se olhar-

É preciso entender o que está nas en-

frente, o outro lado também poderá

mos pesquisas de opinião, não há

trelinhas dessa frase. Projetar para

explorá-la. E aí se verá o quanto esse

qualquer indício de que mais de um

trás um arco contínuo dos 30 anos

uso será determinante já que a tendên-

quarto da população brasileira não

da redemocratização do Brasil, como

cia, novamente, será de equilíbrio. De

gosta de gays, por exemplo. O que

se tivesse um começo, meio e fim, não

qualquer forma, acho que foi um erro

acontece, então? Jair Bolsonaro seg-

é a única maneira de olhar as últimas

justificado de analistas e também dos

mentou a mensagem de sua campa-

três décadas. Tivemos, por exemplo,

partidos, do PT e do PSDB, porque

nha para públicos diferentes, graças

uma divisão entre um período de

ninguém se prepara para a disrupção,

à campanha virtual e a não compa-

consenso entre a classe política soN o v e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 13
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bre posições mais neoliberais, após o

rá tendo que ceder. Do ponto de

e governou por conta própria com

sucesso da estabilização da inflação,

vista histórico, Fernando Collor

o mandato que lhe foi dado. No

nos oito governos de Fernando Hen-

de Mello fez exatamente a mesma

começo foi tudo bem. Mas quando

rique Cardoso. E uma reversão desse

coisa quando esteve na Presidência

começaram a surgir os escândalos,

pensamento nos anos que se sucede-

(1990-1992). Extinguiu 11 minis-

e sem alianças fortes no Congresso,

ram, com o PT no poder. Talvez o que

térios (de 23 para 12). Mas contou

ele não se sustentou.

podemos constituir como uma grande

com a estratégia – Octavio Amo-

O desejo de Bolsonaro é governar,

quebra é o fim da dominância PT-PS-

rim (FGV Ebape) escreveu muito

mas não conta com essa vantagem

DB nas eleições presidenciais. Se isso

sobre isso –, de governar por Me-

das MPs. A estratégia que ele sinali-

é exaustão do ciclo e começo de uma

dida Provisória (MP), que na época

za é de um choque inicial, mas para

nova era, ou se é ponto fora da curva,

tinha mais força do que hoje. Se o

isso terá que passar alguns temas im-

poderíamos no máximo especular.

presidente tivesse a concordância

populares no Congresso, como a re-

Fernando Collor de Mello, por exem-

do presidente da Câmara para não

forma da Previdência. Ele pode ten-

plo, chegou a ampliar a participação

tar costurar uma agenda legislativa

de seu partido no Congresso, tal qual

em vez de uma coalizão no Execu-

o presidente eleito, e nas pesquisas de

tivo, começar negociando outros te-

opinião entre 1991/92 a declaração
dos eleitores por simpatia ao PRN
chegou a quase 10%. Mas, da mesma forma que chegou, sumiu: Collor
desapareceu, o partido desapareceu,
sobrou muito pouco vestígio. Collor
foi muito mais um exemplo pelo que
não foi do que pelo que ele foi.
Em seus estudos, o senhor calculou o
peso que ministérios e cargos comissionados têm dentro da dinâmica de
negociação do governo de turno
com sua base de apoio. O presidente

Se o fim da dominância

mas em troca de apoio em questões

PT-PSDB é exaustão

empurrar a flexibilização do porte

de um ciclo e começo

bala em troca de apoio na reforma

de uma nova era, ou se

sem partido” para evangélicos em

é ponto fora da curva,

ca do Paulo Guedes. Seria uma nova

poderíamos no

mo de coalizão escrito por FHC. Ou

máximo especular

econômicas centrais. Por exemplo,
de arma para agradar a bancada da
da Previdência; emplacar a “escola
troca de apoio na agenda econômiversão do manual do presidencialisseja, o que o FHC fez de uma forma,
ele agora fará diferente. É possível?
Sim, em tese. Mas vai depender da

eleito tem planos de fundir ministé-

estratégia que usará para manter es-

rios e reduzir cargos comissionados,

ses grupos mobilizados, pois cada

além de defender o discurso de pôr

pôr uma MP em votação, esta va-

fim à velha política. Qual a chance de

leria com força de lei ad infinitum.

ele ser bem-sucedido em prescindir

Isso mudou em 2001, com a emen-

As diferenças de interesse hoje

desse capital político?

da constitucional que fixou o pra-

vêm tanto da fragmentação parti-

Há várias coisas para se pensar so-

zo máximo de 120 dias para uma

dária quanto da pressão transver-

bre esse assunto. Minha resposta

MP converter-se em lei, caducan-

sal das bancadas temáticas, que

imediata é de que ele não poderá

do se isso não acontecer. Então o

estão mais fortes?

prescindir dessa “velha política”.

Collor foi por esse caminho: botou

Veja, a campanha do Bolsonaro não

Ele pode tentar, mas ou o nosso

um monte de não partidários no

foi exatamente propositiva, mas ne-

sistema político vai deixar de ser

gabinete, pessoas muitas vezes sem

gativa, no sentido de criticar o que

o que é, ou o presidente acaba-

experiência e sem muita expressão,

está aí. Seu grupo de apoio é forma-
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um quer uma coisa diferente.
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do por militares, que é um grupo di-

que funciona. Se fizer essa negocia-

kit gay, que não era uma bandeira

fuso; tem os evangélicos, socialmente

ção apenas com base numa troca de

antipetista, mas entrou na estratégia

conservadores; tem o pessoal liberal,

pautas no Congresso, fica mais difí-

de campanha, com a qual Bolsonaro

que quer economia de mercado; tem

cil, e quando começa a fazer buraco,

engordou a coalizão.

a elite industrial, que não necessa-

afunda mesmo.

riamente quer abertura de mercado,

Isso aconteceu no Brasil nos anos
1960 e tem acontecido em alguns

apesar de dizer que sim. E tem o pes-

Qual seria a alternativa?

países. Veja a Turquia, onde se criou

soal contra a corrupção. Quando se

O que muito provavelmente Bolso-

uma ameaça não só interna quanto

olham esses grupos, algumas medi-

naro vai querer fazer – e acho que

externa, da seita criacionista de Ad-

das parecem que agradarão uns sem

será um cenário mais perigoso para

nan Oktar, que o presidente Erdo-

desagradar outros. Em cinco, seis

gente – é partir para a ofensiva de

gan usou para justificar uma série de

meses considero que o novo governo

criar um inimigo interno. Foi o que

medidas de governo. Nas Filipinas,

conseguirá algumas vitórias impor-

ele fez com a ameaça do petismo, ex-

a coisa foi parecida, com uma amea-

tantes e continuará governando. Mas

ça terrorista interna. Essas ações que

quando tiver que enfrentar escolhas

fazem com que pareça que se tem

mais difíceis, a pergunta é quem ele

um inimigo muito forte são uma es-

irá deixar e o que acontecerá.
Essa é a dúvida frente a um governo que não tem plataforma, mas promessas a grupos individuais. Tudo
ficará bem enquanto essas promessas possam ser cumpridas sem atrapalhar os outros. Mas quando for
escolher entre militares ou uma reforma ampla da Previdência, alguém
terá que dançar. E os militares não
são necessariamente privatizantes,
por exemplo. À primeira vista, acho
que quem está mais a perigo são os
economistas liberais. Na verdade, os

Bolsonaro pode costurar

tratégia que talvez esteja ao alcance

uma agenda legislativa

foi ativada e funcionou, e assim você

em vez de uma coalizão

seu pessoal ativado. Mas esse é o

no Executivo, começar

para a sobrevivência da democracia:

negociando temas em

lei antiterrorismo, pressionar profes-

troca de apoio em questões

mas somadas aumentam a percep-

econômicas centrais

da mão do novo presidente, pois já
mantém todo mundo na defensiva,
pior cenário possível que a gente tem
demonizar a oposição, endurecer a
sores. Uma coisa aqui, outra acolá,
ção de ameaça.
No caso do aumento da presença da
direita no espectro político brasilei-

que não têm voto.

ro, como se pode dividir a influência

Quando o governo encontrar resistência, se não usar a estratégia tra-

pandindo-a para várias outras coisas

de tendências internacionais e de

dicional, de ter as pessoas em seu ga-

mais do que efetivamente ela simbo-

fatores domésticos?

binete, amarradas ali, garantindo que

lizava, o que serviu muito bem para

Não sei dizer qual, mas seria muito

vão votar, fica mais difícil segurar o

galvanizar seus grupos na eleição. O

estranho se não houvesse nenhuma

quiproquó. Esse capital político tem

antipetismo de fato associa o PT à

relação entre o que está acontecen-

o poder de convencer as pessoas de

corrupção e às políticas econômicas

do na Turquia, nos Estados Unidos,

votar contra seus interesses imedia-

malsucedidas da presidente Dilma

nas Filipinas, na Hungria e no Brasil.

tos. Os políticos usam isso também

Rousseff. Mas essa base foi engorda-

As coisas surgem ao mesmo tempo,

como possibilidade de atrair mais re-

da com a história de ameaça do co-

e não necessariamente há causalida-

cursos do governo. “Minha base não

munismo, que ativou os militares, e

de nisso. Por outro lado, uma expli-

quer, então toma um cargo”, assim

outras invenções como a crítica a um

cação razoável pode estar em como
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as ideias se conectam e circulam pelo

que cresceu muito o contingente con-

(30 legendas no Congresso), e com

mundo. No passado, eu desprezava

servador, vejo como quase certo que

enfraquecimento dos partidos tra-

essa hipótese, mas hoje reconheço

teremos mais polarização não só em

dicionais. Que arranjos podemos es-

que há muito mais espaço para ideias

termos de preferências, mas também

perar para o próximo quadriênio?

mirabolantes

pes

em questões fiscais, que até agora

Vamos assumir que o Congresso con-

soas em torno de agendas negativas

era o tema em que se registrava mais

tinuará funcionando e teremos elei-

do que tinha antes, graças às novas

convergência entre os congressistas.

ções daqui a quatro anos – que é o ce-

ferramentas de comunicação. Outra

Só para lembrar, a concordância era

nário mais provável, mas não único.

possibilidade é que haja mudanças

de que não dava para fazer ajuste só

Há cerca de 70 deputados espalhados

estruturais na forma como as pessoas

aumentando receita. As opiniões di-

por partidos que não atingiram o li-

se comunicam e vivem que favoreçam

vergiam quanto a só corte de despesa

mite mínimo para continuar receben-

esse tipo de comportamento. Também

ou um mix, mas ninguém achava que

do fundos oficiais. Uma possibilidade

há a tecnologia eleitoral pura mesmo,

só com receita seria viável. Por alto,

é que as regras (que incluem a cláusu-

galvanizarem

do intercâmbio de informações de

la de barreira) sejam mudadas. Não

como fazer campanha, da migração

é impossível que se desfaça o que se

de expertise de um lugar para o ou-

mudou agorinha. Foi muito duro

tro. E, ainda, o fator exemplo. Nesse
caso, Turquia e Filipinas não importam muito porque no Brasil ninguém
olha para eles, mas alguns elementos
em que o presidente Trump inovou,
mesmo que a gente não preste muita
atenção no que ele fala, faz com que
coisas que não pareciam ser possíveis
passem a sê-lo.
Entre seus estudos, também há um
levantamento iniciado em 1989 do
perfil dos congressistas com base
em suas posições quanto ao libera-

Ações que criem um
inimigo interno muito

para os políticos fazerem essa campanha com menos dinheiro.
Excluindo essa possibilidade, esses deputados terão que se realocar

forte são uma estratégia

em algum lugar. Talvez o PCdoB

que talvez esteja ao

aumentará bastante. Do PSDB é di-

alcance da mão do novo

reduzido está muito dividido. João

presidente, pois já foi

puxá-lo radicalmente para a direita.

ativada e funcionou

se una ao PT, e imagino que o PSL
fícil saber o que sairá, pois além de
Doria, vitorioso do partido, quer
Caso não se mude nenhuma regra,
haverá uma reconfiguração. O PSDB
não continuará existindo como exis-

lismo/intervenção do Estado; costu-

te hoje. O PMDB também está mais

mes e valores e temas fiscais. Como

reduzido – perdeu muitas máquinas
estaduais – e dividido.

esse perfil deverá mudar, levando

a partir do ano que vem devemos ter

em conta o alto índice de renovação

uma polarização com 130 deputados

Por incrível que pareça, acho que

da Câmara, quantitativo e qualitati-

de esquerda, cerca de 300 na direita,

o PT é o único partido que de fato

vo, e quais implicações pode trazer?

e uns cem perdidos entre eles. É um

existe. Ele tem seus problemas, mas

Só saberemos quando fizermos a

aumento grande da direita, mas ago-

conta com uma organicidade que

pesquisa em 2019. Da legislação

ra é preciso saber o que ela quer: se

ainda o conecta com vários grupos

passada para a atual, já se registrava

tem foco no fiscal ou apenas numa

da sociedade civil, com conteúdo

não só um aumento da polarização

agenda de costumes.

que as pessoas ainda associam a cer-

como uma tendência à direita. Uma

tas políticas, e uma faixa de 20%

razão simples é que o PT já havia

Essa nova formação vem com au-

a 25% que ainda dizem simpatizar

perdido terreno. Como tudo indica

mento de fragmentação partidária

com o partido. Nunca teve nada pa-
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recido com isso no Brasil. Esse capi-

tra opção. A dinâmica do amigo/

construção de organizações parti-

tal não foi suficiente para ganhar a

inimigo característica do populismo

dárias – isso aconteceu em toda a

eleição, mas, dependendo da agenda

não acaba bem. E uma das coisas

Europa, onde muitas legendas so-

que o novo governo tente empurrar,

que pode acontecer é fortalecer o

cialdemocratas contaram com as

o lugar de resistência fatalmente será

PT. Se o partido conseguir passar

igrejas em sua formação – nem Bol-

dos grupos sociais do PT. Se Bolso-

sua liderança para frente, terá ainda

sonaro, nem o PSL são orgânicos

naro continuar sobrevalorizando a

mais chance de sucesso.

a essas igrejas. O que eles têm são
uma aliança, não uma ligação.

dinâmica antipetista, no final das
contas poderá fortalecer o PT como

Em que medida o crescimento do

No caso do PT, tanto as comu-

sendo o outro polo.

neopentecostalismo, que apoiou o

nidades quanto os sindicatos ti-

PSL, não mina a base de apoio do PT?

nham representantes, participaram

Mas o PT perdeu o apoio de vários

Até hoje, as igrejas neopentecostais

de sua origem, criaram um vínculo

partidos. Como poderia liderar

tiveram um modus vivendi razoá-

que ultrapassa uma agenda espe-

uma oposição?

cífica. Durante toda a década de

Ele perdeu apoio, mas não ganhou

1980 e 90, o Partido dos Trabalha-

concorrência. Não há alternativa.

dores ampliou ligações com grupos

Ele tem um certo nicho de mercado
eleitoral e político, por assim dizer,
que não é tão fácil ocupar. Teria
que eventualmente ter uma junção
de PSB, PDT, PSDB, um que outro
MDB para criar um novo “Centrinho”. Mas não é simples.
Há chances de o PT se fortalecer
sem fazer uma autocrítica perante
à sociedade?
A autocrítica cabe a vários partidos. É natural que não tenha sido
assumida durante o processo eleito-

Se Bolsonaro continuar

emergentes focados em questões de

partindo para a ofensiva

do chegou ao poder, essa agenda

com a mesma energia,

com comissões especiais, grupos de

dará ao PT a possibilidade

expressão nas gestões do PT não

de virar essa página

gênero das mais diversas. Quantambém migrou para o governo,
policy que encontraram bastante
tanto pelo partido, mas então via
estruturas de governo.
Quando isso acontece, mesmo

deixando a autocrítica

que o partido mude as políticas –

para trás

em que foi menos pró-trabalhador

ral – foi o que Tasso Jereissati fez

como no primeiro mandato de Lula,
– o eleitor continua envolvido, se
mantém alinhado, tolerando certas

e deu munição para a concorrência

decisões que o contrariam. No caso

–, como foi um erro não ter aconte-

vel, e nem sempre se opuseram ao

das igrejas evangélicas e Bolsonaro,

cido antes. Um bom momento para

PT. Na eleição entre Dilma e Aé-

isso ainda não acontece. Manter o

fazer é agora, para virar a página.

cio Neves, inclusive, se dividiram.

apoio desse grupo ainda dependerá

Mas se Bolsonaro continuar par-

A característica desses eleitores

de o novo presidente atender aos

tindo para a ofensiva com a mesma

é ter baixa instrução em geral, se

seus interesses. Mas não significa

energia, dará ao PT a possibilidade

informarem na igreja e confiarem

que não possa acontecer. Entretan-

de virar essa página deixando a au-

nessa informação. Diferentemente

to, também dependerá de o PSL se

tocrítica para trás, dadas as tantas

da relação que o PT teve com as

tornar efetivamente um partido. Ele

outras questões que se acumularão,

comunidades eclesiais no início do

é uma reunião de pessoas em torno

envolvendo vários setores da socie-

partido, e de uma tendência geral

a seu líder, e ainda lhe falta cumprir

dade para os quais não haverá ou-

de as igrejas serem base para a

vários outros papéis. 
N o v e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 17

POLÍTICA

Virando pelo avesso a
campanha presidencial
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

As pesquisas do Ibope, de 23 de
outubro, e da Datafolha, de 25 do
mesmo mês, indicaram a provável vitória de Jair Bolsonaro para
presidente do Brasil, um fascista e
(ou) nazista para seus opositores,
e um líder para seus eleitores, capaz de colocar o Brasil nos trilhos
depois do desastre das administrações do PT. Certamente, há um ano
ninguém seria capaz de prever este
resultado. Afinal de contas o que
ocorreu nesta eleição?
O ex-presidente Lula ficou obcecado com a ideia de colocar alguém
do PT no segundo turno da eleição.
Lula manteve sua candidatura ilegal, por ser ficha suja, até o último momento quando o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) a rejeitou.
Esta estratégia tinha como objetivo
a transferência de votos para um
candidato que fosse seu “laranja”.
Fernando Haddad prestou-se a este
papel e adotou a propaganda de
que Haddad é Lula e Lula é Haddad. Toda segunda-feira Haddad,
na qualidade de “advogado”, visitava Lula na cadeia de Curitiba,
para receber instruções do presidiário. Para muitos brasileiros
que estão acostumados a verem
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bandidos comandarem o tráfico de
dentro da cadeia, com o auxílio de
“advogados”, este comportamento não era visto com bons olhos,
constituindo-se num desrespeito à
democracia. Ademais, depois de ser
condenado em segunda instância, o
ex-presidente Lula continuou com
a narrativa de que foi condenado
injustamente pelas elites para impedi-lo de ser candidato em 2018.
Um verdadeiro desrespeito ao Poder Judiciário brasileiro.
Ciro Gomes, do PDT, sonhava
com a ideia de ser candidato da esquerda e receber o apoio do PSB,
e mesmo do PT. Lula costurou um
acordo com o governador de Pernambuco, candidato à reeleição,
impedindo que uma neta do ex-governador Miguel Arraes, se candidatasse pelo PT ao governo de Pernambuco. Ciro Gomes dançou e Haddad
terminou indo para o segundo turno.
Ciro Gomes deu o troco, e foi viajar
para o exterior no segundo turno
com seu apoio crítico ao Haddad.
Geraldo Alckmin, o candidato
de muitos, como eu, que defendem
a economia social de mercado, conseguiu a façanha de montar uma
aliança de vários partidos políticos,
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que lhe deu o maior tempo de televisão. Todavia, ele cometeu o erro
estratégico de bater tanto no PT
como no Bolsonaro, quando deveria
centrar sua crítica no PT, e tornar-se
o candidato anti-Lula. Em segundo
lugar, esta campanha mostrou que
os meios tradicionais de comunicação passaram a ter um papel coadjuvante numa campanha política.
Os demais candidatos a presidente
da República não tinham a mínima
condição de chegarem ao segundo
turno. João Amoêdo, do Novo, surpreendeu positivamente com 2,5%
dos votos, e Marina Silva, da Rede,
surpreendeu negativamente com
1% dos votos.
No segundo turno Haddad deixou de visitar Lula na cadeia de
Curitiba, mudou seu programa de
governo três vezes, e começou a
ensaiar uma frente democrática em
torno do seu nome para se opor ao
fascista/nazista Jair Bolsonaro. Esta

frente democrática comandada pelo
PT, PCdoB e pelo PSOL, partidos de
tradição marxista, que sempre defenderam a ditadura do proletariado e a “democracia popular” antigo
nome dos países comunistas, seria
apoiada pelos partidos de esquerda não marxista. Esta canoa furada
não prosperou e Haddad terminou
sendo o candidato de Lula, um político populista, na pior tradição
latino-americana, que tem um terço
dos votos dos brasileiros, mas uma
rejeição de mais da metade da população brasileira.
A eleição para presidente do
Brasil em 2018 transformou-se
num plebiscito: contra ou a favor
de Lula (PT), isto é, contra ou a favor do neopopulismo da economia
marxista. Nesta eleição não esteve
em jogo a democracia brasileira,
como alguns órgãos da imprensa
mundial como, por exemplo, a revista The Economist, chegaram a

propalar. O que está em julgamento é o desempenho de um partido
de extrema esquerda que administrou o país durante 13 anos e que
deixou dois legados: 1. uma das
maiores recessões da história brasileira e 2. o maior escândalo de
corrupção que o país já teve. Todavia, a estratégia do PT, no segundo
turno, segue a narrativa da imprensa mundial, tentando convencer o
eleitor que a escolha é entre democracia e uma aventura fascista.
Na carta que divulgou em 24 de
outubro o ex-presidente Lula fez a
seguinte indagação: por que tanto ódio contra o PT? Na verdade,
na maioria das vezes, o eleitor não
é movido pelo amor ou pelo ódio,
mas sim pela avaliação do desempenho dos políticos. O princípio
básico da democracia é respeitar
a decisão soberana do eleitor, sem
qualificá-la ou demonizá-la, mesmo
que dela se discorde.

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

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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“PSDB e PT estão
moribundos”
Bolívar Lamounier
Cientista político, sócio-diretor da Augurium Consultoria,
membro da Academica Paulista de Letras
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Conjuntura Econômica – Estas eleições marcam uma virada de página
quanto à polarização PT/PSDB que
até agora tinha dominado a redemocratização. Que balanço podemos tirar desse ciclo?
Acho que nesse período o PSDB con
seguiu duas grandes coisas: o avanço
econômico, notadamente com o con
trole de uma inflação que aumentava
de forma acelerada, e evitar o grande
desastre que seria o PT chegar preco
cemente ao governo. Hoje em dia há
certa mania de falar desse período de
maneira muito negativa, mas as pes
soas tendem a esquecer esses dois pon
tos, que foram imensamente positivos.
Com o controle da inflação nos go
vernos Itamar Franco/Fernando Hen
rique Cardoso (FHC) vimos o início
da reforma do Estado, com medidas
importantes como as privatizações e a
Lei de Responsabilidade Fiscal, entre
outras. Podemos afirmar que o PSDB
pôs em marcha uma agenda de mo
dernização da economia, que deveria
ter resultado num ciclo de desenvolvi
mento sustentável e no fortalecimento
da economia de mercado. Tudo isso
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dentro de uma estratégia cautelosa,
na qual se condensaram os ideais do
que podemos chamar de uma classe
média modernizadora.
Ao lograr esses êxitos na economia,
o PSDB também impediu a chegada
antecipada do PT ao poder. É preci
so lembrar que, em 1993, a vitória de
Lula na eleição presidencial de 1994
era dada como favas contadas. Isso
teria sido um desastre, pois as ideias
do partido e do próprio Lula eram,
naquela época, um populismo esquer
dista ainda mais tacanho do que o
que levaram à prática em seus quatro
mandatos (2003-2016): uma visão es
tatizante e nacionalista que ainda hoje
predominava no partido. Essa visão
era também influenciada pela igreja,
que se esquerdizara desde 1968, após
a conferência episcopal de Medellín, e
pelos egressos da luta armada, de ten
dência marxista-leninista. Derrotado
em 1994, o PT agiu com muita argúcia.
Preparou-se para ganhar a eleição mais
adiante, o que acabou acontecendo em
2002, reconstruindo paulatinamente
sua imagem. O marketing do “Lula
paz e amor” e da “Carta aos Brasilei

ros” são exemplos de sua preocupação
em atenuar os pontos negativos.
E qual foi a influência do PT para o
PSDB nesse período?
O PT nunca deu colaboração nenhu
ma ao PSDB. Sempre foi uma oposição
acirrada, raivosa. E o mais estranho é
que uma parte importante do PSDB
parecia ter inveja do PT, queria se pa
recer com ele. Queria se posicionar
mais à esquerda, e por isso foi muito
leniente com o PT, quando o certo se
ria perceber imediatamente que o PT,
desde o início do primeiro mandato de
Lula, começava a se configurar como
seu real adversário. O PT o agredia
com o discurso da “herança maldita”
e o PSDB, em vez de reagir, manteve-se
numa posição dúbia, sem dar o troco.
O PSDB foi um dos grandes perdedores das eleições de 2018, tanto
no Legislativo quanto no Executivo.
Em sua avaliação, quando o partido
começou a descarrilar?
Logo em 2003, quando Lula assumiu
o governo. Por duas razões: primeiro,
como já assinalei, o PSDB não soube

CONJUNTURA POLÍTICA

identificar que o PT não era o irmão
siamês que ele parecia ter em mente;
ao contrário, era um adversário se
aprestando para um combate de lon
go prazo. Queria ocupar todo o espa
ço que ia de um hipotético centro até
a esquerda, construindo uma hege
monia sobre todo o espaço estatista,
nacionalista e populista. Intimamente
ligado a esse erro do PSDB foi não re
solver o próprio de identidade que o
caracteriza desde as origens. O PSDB
sempre trouxe, desde a Constituinte,
uma face algo liberal, aceitando re
formas voltadas para o mercado, mas
querendo ao mesmo tempo ser uma
força de esquerda, um símile do PT,
tentando implantar políticas sociais e
abrigando em seu seio uma faixa de
esquerda que o integrou desde sua
fundação. Essa ambiguidade gerou
uma crise de identidade que os tuca
nos nunca conseguiram resolver, e que
explica uma grande parte dos confli
tos internos que sempre o enfraque
ceram. Isso impediu o partido de ter
uma liderança coesa, afirmativa, pro
positiva, capaz de lançar uma segun
da fase de sua agenda modernizadora,
pós-estabilização. O melhor exemplo
disso foi a relutância de José Serra,
em 2002, e de Geraldo Alckmin, em
2006, em assumir claramente o lega
do do governo Fernando Henrique.
Em entrevista à Conjuntura Econômica no ano passado, a socióloga
Maria Celina D’Araujo (PUC-Rio) afirmou que o PSDB seria, entre os partidos tradicionais, o que teria mais
problemas nas eleições de 2018, por
não ter conseguido, em sua história,
fabricar uma narrativa forte a seu
respeito. O senhor concorda?
Concordo com ela, mas faria alguns
acréscimos. A narrativa, como notei

acima, existia. Era o legado do par
tido que estabilizou a economia e
deu início à reforma do Estado, no
período FHC. Mas as candidaturas
de José Serra e de Geraldo Alckmin
não assumiram esse legado. Fizeram
campanhas muito tímidas, com um
claro viés tecnocrático, que em ne
nhum momento se empenharam em
colocar os feitos anteriores numa
perspectiva mais ampla.
Nesse emaranhado de equívocos, o
PSDB perdeu o foco na retomada do
crescimento, que seria necessariamente
a base da segunda fase de sua agenda.
Ele tinha que ter mostrado ao país que
a linha que estava sendo seguida pelo
PT cedo ou tarde levaria o país a um
desastre econômico. Deixou de lado a
plataforma das reformas internas ne
cessárias para assegurar um desenvol
vimento sustentável no médio e longo
prazos. Assim, não fez uma crítica
cerrada aos governos petistas, e estes,
por sua vez, não fizeram praticamente
nada. No segundo mandato de Lula, o
Brasil se beneficiou enormemente do
aumento do comércio internacional, o
chamado boom das commodities, mas
o governo não empreendeu a sério as
reformas domésticas necessárias para
aumentar o investimento e a produti
vidade. E o PSDB, perdido com suas
brigas internas, não conseguiu colocar
isso como crítica e como relançamen
to de uma agenda própria.
Agora que estão fora da presidência e perderam participação nos
governos estaduais e no Congresso, como ambos os partidos deverão se reorganizar?
Neste momento, tanto PSDB quanto o
PT estão moribundos. Se vão morrer,
eu não sei, mas estão moribundos. O
PSDB está sem bandeira, e seus prin

cipais líderes não se entendem mais.
Como governador de São Paulo, João
Dória muito possivelmente vai se tor
nar a liderança principal, já pensando
na eleição presidencial de 2022; nesse
quadro, os outros líderes que compu
seram até aqui a cúpula do partido
terão muito pouco espaço.
Mas será um líder sem apoio dentro
do partido?
O Dória é um político voraz, joga de
uma forma muito diferente daquela
praticada pela geração anterior. Seja
como for, uma diferença importante
entre o PSDB e o PT é que o PSDB
está passando a uma nova geração,
a terceira. Ele tinha a geração FHCFranco Montoro; depois a segunda,
com Serra e Alckmin; e agora essa
nova geração surgindo, com Dória à
frente. Mas hoje esse conjunto forma
uma geração fragmentada, repleta de
desentendimentos. Por isso digo que
o partido está moribundo, pois não
tem – isso teria que ter acontecido lá
atrás – a capacidade de empolgar o
país com uma nova agenda. Agora é
a vez do Bolsonaro, não do PSDB.
E quanto ao PT?
A situação do PT parece ainda mais
grave, pois ele não tem uma segun
da geração. Lula nunca permitiu que
surgisse dentro do partido uma pes
soa que rivalizasse com ele, e sempre
se relacionou com os outros partidos
com uma ambição hegemônica, não
abrindo mão das cabeças de chapa.
Veja o exemplo desta eleição. Lula
colocou o Ciro Gomes para escanteio
e levou o troco, ao não receber seu
apoio no segundo turno. Ou seja, as
atitudes do Lula e o desastre econô
mico provocado pelo governo Dilma
Rousseff, sem esquecer a questão da
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corrupção. Por mais que se diga que a
corrupção está em todos os partidos,
ela está 50 vezes mais no PT: basta
ver como Lula aparelhou a Petrobras
a fim de abocanhar uma boa margem
nos superfaturamentos. Tudo isso ge
rou o fenômeno do antipetismo que
é o movimento mais importante do
Brasil de hoje. Na eleição presiden
cial, provavelmente metade dos votos
dados a Bolsonaro foi de votos mais
antipetistas que bolsonaristas.
E em que consiste o antipetismo?
Penso que a raiz dele é a ambiguidade
que o partido tem em relação à demo
cracia. O PT sempre quer ficar com
um pezinho no capitalismo e na demo
cracia e o outro de fora, apoiando-se a
cada momento no pé que lhe convém
taticamente. Até pesquisas fizeram,
para tentar entender a animosidade ao
partido. Mas não é questão de fazer
pesquisa. A questão é que eles de fato
não mudaram, não quiseram mudar.
Foi assim que surgiram na política
brasileira e assim se mantêm até hoje.
Desde os movimentos de 2013,
cientistas políticos alertavam para
a desconexão da classe política com
a sociedade. Em que medida considera que Jair Bolsonaro foi sensível
a esse apelo?
Aqui eu começo recordando que sem
pre fui um lobo solitário na análise do
sistema político, especialmente no to
cante aos partidos políticos. Os cien
tistas políticos em geral consideram
que nossos partidos, nosso sistema
eleitoral, nossas instituições políticas
de modo geral são funcionais e robus
tas. Eu sempre sustentei a tese oposta.
Por ironia, bastou o “efeito Odebre
cht” para todo o quadro partidário
afundar, e o resultado disso foi que
o sistema se fragmentou ainda mais.
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Em 2018, chegamos a um grau de
fragmentação que é recorde mundial,
então neste momento nem sei se é pos
sível afirmar que temos partidos po
líticos no Brasil. Na eleição presiden
cial, tivemos dois movimentos, ambos
vastamente inchados por circunstân
cias conjunturais, tendo o antipetismo
como eixo. De um lado, o bolsona
rismo, empunhando a bandeira da lei
e da ordem, de resistir ao ataque da
esquerda a valores e padrões de com
portamento tradicionais; do outro, o
PT na sua posição de esquerda, se qui
ser chamar assim, tentando conservar
sua bandeira. Por caminhos diversos,
em cujo mérito não quero entrar, Bol
sonaro recolocou em pauta a ideia de
que para grande parcela da população,
talvez para a maioria, a família é um
valor importante. E sabe que o Brasil
não é um país homogêneo quanto ao
debate de políticas de gênero, do mo
vimento LGBT, se é que algum país do
mundo o é. Subjacente a esse labirin
to, a política propriamente partidária
foi perdendo sentido e a arena política
se transformou num enfrentamento
entre dois campos, dois movimentos.
Essa é a razão principal de o Bolsona
ro ter vencido a eleição.
Apesar do aumento da presença
do partido do novo presidente e de
seus aliados tanto na Câmara quanto no Senado, Jair Bolsonaro terá
que lidar com um quadro de maior
fragmentação partidária (30 legendas na Câmara), que por sua vez
também concorre com o peso crescente dos arranjos dos legisladores
em bancadas temáticas. Como avalia que será essa relação frente à urgência da agenda de reformas?
Os bolsonaristas de carteirinha es
peram que ele mostre resultados

rápidos na questão dos valores e da
segurança pública. Mas isso não vai
acontecer, porque são questões para
as quais não há solução no curto
prazo. Então haverá um fator de
desgaste importante, que só poderá
ser compensado com resultados pal
páveis na economia. O presidente
terá que vencer obstáculos no Con
gresso para a aprovação de medidas
econômicas, do contrário enfrentará
um desgaste prematuro. Se passar
o ano inteiro de 2019 se desgastan
do nessas questões sem avançar na
economia, teremos uma espécie de
sarneyzação, ou coisa pior, talvez até
mesmo um retorno à recessão.
Quanto à fragmentação, a cláusula
de barreira poderá incentivar fusões ou novas formações que resultem em menos partidos até 2022?
Pode atenuar um pouco, porque nossa
fragmentação é estratosférica quando
comparada à de outros países. Cedo
ou tarde teremos que fazer uma refor
ma política, mas uma reforma de ver
dade, não essas reformas tímidas que
temos estado a discutir há décadas. A
governabilidade vai ficar muito pre
cária se formos enfrentar toda nossa
pesada agenda econômica com base
na atual composição do Congresso.
A agenda que temos pela frente não
é crescer 2% ao ano, uma taxa ab
solutamente insuficiente. Temos que
aumentar muito o investimento, que
atualmente é de 16% do PIB, para
podermos crescer pelo menos 4% ao
ano. Nossa renda anual per capita está
em torno de 11 mil e quinhentos dóla
res. Para dobrá-la, crescendo 3% ao
ano – o que não é trivial – levaremos
23 anos, ou seja, uma geração inteira
para dobrá-la, o que ainda será uma
renda por habitante bem modesta. 
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Banco Central independente?
Rubens Penha Cysne
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

Um dos mais importantes aspectos
relativos à independência efetiva de
um banco central é que o seu presi
dente possa publicamente confrontar
o órgão responsável pela gestão das
despesas e receitas públicas, quando
necessário, sobre a não consistência
entre a situação fiscal que ele recebe
e a meta de inflação com a qual ele
se compromete. Esse tipo de inde
pendência não ocorre no Brasil.
Primeiro, no nosso país um con
fronto público desse tipo seria assi
métrico, podendo gerar uma expli
citação da inadequada dominância
política do Executivo sobre a referida
autarquia federal (o Banco Central).
Segundo, um fato técnico. No
Brasil a meta de inflação é defini
da pelo Conselho Monetário Na
cional, desta forma por definição
incluindo a anuência do presidente
do Banco (que tem assento em tal
Conselho). Fica mais difícil iniciar
a discussão sobre a consistência
fiscal da meta quando, pelo menos
estatutariamente, há participação
na definição da mesma.
Ao abdicar de confrontar o ór
gão gestor das contas fiscais sobre
a dinâmica fiscal e ao mesmo tempo
aceitar uma meta de inflação possi
velmente incompatível com tal dinâ
mica, perde o país e perde a autori
dade monetária.

O país perde primeiro porque, para
determinadas trajetórias fiscais, o que
é bom para reduzir a inflação em de
terminado momento pode não ser o
melhor para o país no médio e longo
prazo. E, como se sabe, o horizonte
político costuma ser curto prazista.
Na presença de leniência consu
mista fomentada pelo setor público,
o controle da inflação fica restrito à
utilização de variáveis que tendem a
modificar a composição de deman
da agregada. Reduzem-se os inves
timentos, que geram capacidade
produtiva, e as exportações líquidas,
que geram demandas gerenciais por
aportes de produtividade. Dirige-se,
a demanda, para o consumo privado
e para o consumo público. Com isso,
pode-se perder emprego e renda por
tempo demasiado.
Segundo, perde o país no contex
to supracitado porque há sempre a
possibilidade dos juros reais mais
elevados no presente, fomentando o
desequilíbrio fiscal, acabarem geran
do uma inflação acumulada ainda
mais elevada no futuro.
O banco central de uma econo
mia nessas condições perde primeiro
porque, não sendo capaz de confron
tar o órgão responsável pela política
fiscal sobre possíveis inconsistências
entre os gastos públicos e a meta de
inflação, passa a ser partícipe de um

processo que tende a gerar desempre
go em doses cavalares e crescimento
em doses homeopáticas.
O banco central também perde
porque passa a ter que se explicar
a cada momento, nas suas reuniões
regulares, sobre por que pratica ta
xas de juros nocivas para os investi
mentos e para as exportações líqui
das. Não é sempre fácil explicar que,
numa situação de descontrole fiscal
consumista, a baixa meta de inflação
acaba por implicar a redução relati
va de tais agregados, a taxa de juros
real apenas refletindo um dos instru
mentos usados para esse fim.
Nesse contexto emerge a impor
tância de se ter um banco central in
dependente, ainda que possa sempre
haver outros argumentos razoáveis
apontando em direção contrária.
Para lhe possibilitar explicitar, atra
vés de discussões públicas, que o co
bertor é curto. Que não há como ter
ao mesmo tempo baixo desemprego,
alto crescimento e baixa inflação,
quando do outro lado a leniência
consumista fiscal destrói os alicerces
para que isso se materialize.
Fomentar uma discussão pública
sobre a consistência fiscal herdada
quando do recebimento de metas de
inflação deveria constituir uma parte
dos instrumentos de ação permitidos
a qualquer banco central. 
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Avançar para o passado?
José Roberto Afonso
Economista, pesquisador do FGV IBRE
e professor do IDP

Lucilene Prado
Advogada, sócia de Derraik e Menezes
Advogados e professora do Insper

Entre 140 países do mundo, o Brasil

de uma pessoa que integra o grupo

é campeão em ônus da regulação go-

da metade mais pobre do país.2

vernamental, vice-campeão em baixa

Como será o futuro brasileiro

razão importações x PIB, o terceiro

diante de um presente tão mal avalia-

pior em contratação de práticas de

do internacionalmente? Se não pro-

defesa e mobilidade interna de mão

movermos reformas institucionais de

de obra, o quarto pior na tributação

forma profunda e rápida, seguiremos

do trabalho, o sétimo pior em taxa

avançando para o passado.

de homicídio, o nono pior na dinâ-

Há uma grave crise de confiança

mica da dívida... Computados todos

a paralisar a tomada de decisões.

os fatores que compõem um índice

Empresas não confiam no governo,

global de competitividade, o Brasil

e vice-versa, para não falar que os

fica em 72º lugar. O que compensa

diferentes governos não confiam

aquele mau desempenho é ter o oi-

um no outro. Esse contexto empur-

tavo maior mercado econômico do

ra para um modelo em que se tenta

mundo em raras exceções – como

constitucionalizar qualquer regra,

melhor posição mundial em trans-

que seria supostamente a solução

parência orçamentária. As classifica-

extremada para a desconfiança ge-

ções foram extraídas da mais recen-

neralizada. Paradoxalmente, isso

te avaliação de competitividade do

congela e envelhece a regulação

World Economic Forum.1

justamente quando ela mais precisa

Trocando a ótica empresarial pela

se modernizar diante das drásticas

social, o retrato segue muito ruim.

mudanças impostas pela revolu-

Somos um país pobre, perdendo ano

ção digital, que vai muito além de

a ano o bônus demográfico, com

computadores e robôs, e passar por

uma das maiores concentrações de

mudar também as relações traba-

renda do mundo. Em 2016, o ganho

lhistas e sociais.3

médio de uma pessoa que integra o

Em meio à desconfiança genera-

grupo de 1% mais rico da população

lizada e ao consenso por reformas,

era equivalente a 36 vezes do ganho

também se cai na tentação de sim-
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plificar questões demasiado com-

mental que não seja apenas o im-

regimes monofásicos e especiais de

plexas. A reforma tributária é um

pulso reformista juvenil adoçado

contribuições federais.

caso típico. Caso da sugestão de

por necessidades do ego.

Outros detalhes que parecem es-

ressuscitar a CPMF, de igualar as

Antes de tudo, é bom lembrar

capar ao debate é que numa econo-

alíquotas de imposto de renda da

que a opção de sobrecarregar a ta-

mia moderna parcela importante,

pessoa física e da pessoa jurídica, e

xação do lucro apurado na pessoa

quando não a integralidade, da pro-

da tributação dos dividendos.

jurídica (com uma das alíquotas

priedade de uma empresa pertence a

mais altas praticadas no mundo) em

outra pessoa jurídica. Quando ana-

para diagnosticar,

troca de isentar a incidência sobre

lisados os juros sobre capitais pró-

avaliar e propor soluções observa-

o que for distribuído aos acionistas

prios na consolidação das declara-

mos que há muitas perguntas para

segue, pela ótica do administrador

ções de IRPJ, se notou que, em 2013,

serem respondidas antes de sair ofe-

tributário, o mesmo princípio da

para R$ 35,8 bilhões abatidos como

recendo uma resposta, como uma

comodidade (como bem definido

despesas, se registraram R$ 22,6 bi-

bala de prata para os problemas da

por Fernando Rezende, da FGV

lhões como receitas, de modo que o

tributação brasileira.

Ebape). É a mesma ideia de concen-

efeito líquido representava apenas

Se nos emprestarmos da teoria
da mudança

4

Vamos nos ater aqui à proposta

trar a carga em poucos e grandes

5,2% do lucro operacional ou 0,2%

de mudança da tributação dos di-

contribuintes que baliza o uso de-

da receita líquida consolidada.5

videndos como um bom exemplo

senfreado da substituição tributá-

No caso das empresas individuais

a ser desafiado por outro modelo

ria do ICMS estadual e do ISS e dos

cada vez mais usadas por profissionais

Fatores mais problemáticos para fazer negócios
Taxas de imposto

18,6

Regulamentos de trabalho restritivos

12,5

Corrupção

12,3

Burocracia governamental ineficiente

12,0

Fornecimento inadequado de infra-estrutura

10,4

Instabilidade política

7,4

Regulamentos fiscais

5,4

Acesso ao financiamento

5,2

Inestabilidade nas tomadas de decisões do governo

4,2

Força de trabalho inadequadamente educada

4,0

Inflação

2,1

Crime e roubo

1,9

Capacidade insuficiente para inovar

1,8

Saúde pública

1,1

Ética de trabalho ruim na força de trabalho nacional

1,1

Regulamentos de moeda estrangeira

0,1
-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Nota ponderada
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Índice de competitividade global (2018)
Piores colocações
Índice geral
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Dinâmica da dívida

131

Efeito de distorção de impostos e subsídios sobre a concorrência

132
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133

Prevalência de barreiras não-tarifárias

136

Hora de começar um dia útil

137

% da taxa de imposto sobre o trabalho

137

Mobilidade interna da mão de obra

138

Contratação e práticas de defesa

138

Importações% PIB

139
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(no chamado processo de pejotização),

rio dos lucros pode vir a trazer mais

as distorções e ineficiências geradas

ao não mais se isentar a distribuição

efeitos colaterais do que os supostos

pelo lucro presumido? Desejamos

dos lucros é certo que muitos desses

ganhos imediatos de receita. Enten-

liberar mais recursos para novos

proprietários mudarão suas práticas

der profundamente o impacto que

investimentos privados? Queremos

financeiras e contábeis. É óbvio o es-

se deseja produzir no médio e longo

reduzir o custo de capital dos inves-

tímulo para que a parcela da renda

prazo para o Estado arrecadador

timentos públicos e privados? Pode-

que poupariam passe a ser acumula-

que tem os enormes desafios comen-

mos e devemos abrir mão de arreca-

da na pessoa jurídica. Ainda podem

tados no início desse artigo, para:

dação antecipada considerando os

optar por concentrar estas e outras

1. as empresas de todos os portes e

urgentes e graves problemas sociais

propriedades, imobiliárias ou não, da

setores que são os contribuintes do

que já comprometem as próximas

família na pessoa jurídica e distribuir

tributo; 2. para os novos empreen-

duas décadas?

as cotas ou ações entre os familiares,

dedores; 3. para os formadores e

Conhecendo os objetivos pode-

antecipando o que seria o processo de

investidores de capital; e 4. e para o

mos definir quais são os resultados

herança e mais uma vez driblando a

desenvolvimento econômico e social,

que queremos alcançar e em quan-

tributação, no caso dos futuros impos-

é o primeiro passo da teoria da mu-

to tempo. Eliminar em curto espa-

tos sobre transmissão. Paradoxalmen-

dança bem aplicada a um problema

ço de tempo a falta de equidade

te, suspender a isenção dos dividendos

tão complexo.

na tributação do trabalho que se

pode vir a estimular ainda mais o pro-

Na sequência, é preciso definir

disfarça em tributação do capital?

os objetivos que precisam ser alcan-

Permitir que parte do lucro gerado

Mudar de forma isolada e sem

çados para que o impacto de fato

por atividades consolidadas finan-

planejamento o tratamento tributá-

ocorra. Desejamos rever e corrigir

ciem novos negócios inovadores,

cesso de pejotização no Brasil.
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transformadores e capazes de alavancar o crescimento econômico?
Substituir incentivos tributários e
financiamentos subsidiados por diferimento de tributação que permitirá alocação dos lucros em outros
modelos de negócios, em financiamento de pesquisas privadas, em
incentivo aos novos modelos de
empreendedorismo como os negócios de venture capital?
E uma vez definidos impactos,
objetivos e resultados a serem atingidos traçamos a sequência de ati-

A primeira reforma que precisa-

A primeira reforma que

mos fazer é a do nosso modelo men-

precisamos fazer é a

analisar, construir soluções e decidir.

do nosso modelo

nhada de verdadeira capacidade de

mental para as ações

tal para as ações de diagnosticar,
E essa mudança precisa ser acompadiálogo interdisciplinar e de confiança mútua. Há um longo caminho.
Sem uma correção de rumos, o

de diagnosticar,

Brasil seguirá a avançar rumo ao pas-

analisar, construir

do mundo e, sobretudo, das deman-

soluções e decidir

sado, cada vez mais distante do resto
das e necessidades dos brasileiros.

vidades necessárias para que essa
mudança ocorra com êxito. Alterações em leis, edição de novas leis,

Ver https://goo.gl/qj4Cb8.

1

novas formas de definir a grandeza

e logo após a nossa sofrida abertu-

tributária a ser alcançada pela tri-

ra de mercado ainda contaminada

butação da renda.

pelo espírito do protecionismo e

Propomos começar do início

pelo histórico capitalismo de laços.

para o fim, fazendo boas pergun-

Época em que mal tínhamos a in-

tas e bons diagnósticos, a partir de

ternet discada, a privatização do

avaliações profundas que investi-

sistema Telebras era uma aspiração,

guem o futuro do mundo, das so-

transferências eficientes de dados e

ciedades, das empresas, das novas

plataformas tecnológicas mais leves

formas de trabalho, das novas tec-

e ágeis não se mostravam acessíveis

nologias e inovações e, portanto,

em curto espaço de tempo, trata-

dos novos formatos de geração e

mento inteligente de dados era ma-

apropriação de riquezas e de como

téria de livro-texto dos cursos de

os fluxos de capital se moverão nos

matemática e estatística.

próximos dez anos. Não simples-

Mas é com esse arcabouço legal e

mente reescrever o passado, num

normativos que tentamos compre-

formato de revisão que passa a lim-

ender as novas formas de riquezas

po o que deu errado e remodela o

geradas pelos negócios baseados

que deu certo.

em inteligência artificial, nos mais

A última reforma estruturante

diversos e competitivos modelos de

na tributação da renda no Brasil

chatbots, machine learning,6 entre

ocorreu nos idos de 1995, poucos

outros. E, a partir dele, com “ajus-

meses após o fim da hiperinflação e

tes cosméticos”, pretendemos nos

seis anos após a queda dos regimes

colocar em posição de gerar boas

socialistas, no início da globaliza-

experiências e contribuir para a

ção e do fortalecimento da OMC

desafiadora tributação mundial.

2

Ver https://goo.gl/ZkCqmN.

3
Para Dee Hock, fundador e CEO emérito da
Visa, no seu livro Nascimento da era caórdica:
“estamos num ponto do tempo em que uma
era de 400 anos está morrendo e outra está
lutando para nascer – uma mudança de cultura,
ciência, sociedade e instituições muito maior
do que qualquer outra que o mundo já tenha
experimentado. Temos à frente a possibilidade
de regeneração da individualidade, da liberdade,
da comunidade e da ética como o mundo nunca
conheceu, e de uma harmonia com a natureza,
com os outros e com a inteligência divina como
o mundo jamais sonhou”.

As teorias de como influenciar uma mudança
são variadas, e é principalmente o jeito de
pensar o caminho entre ideia e realidade que
muda entre elas. Algumas são eficazes em
certos setores, outras não preveem a criação
de incentivos ruins e há ainda aquelas que se
baseiam em conceitos errados ou preconceitos
inconscientes – mas todas concordam com o
fato de que processos sociais são complexos.
https : //w w w.napratica.org.br/teoria- damudanca/#.W6g1yGhKjIU.
4

5
Vide livro de José Afonso e Melina Lukic,
Tributação da renda das pessoas jurídicas no
Brasil e os juros sobre capital próprio, Editora
Juruá e FGV, 2016.

“O que estamos automatizando agora não é
mais o trabalhador de fábrica, é o do escritório”,
segundo Anubhav Saxena, vice-presidente
executivo da Automation Anywhere, empresa
mundial em tecnologia e software para
automação de processos.

6

N o v e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 2 9

MACROECONOMIA

Somar forças
FGV IBRE firma acordo de assistência técnica com governo do Ceará
para aperfeiçoar monitoramento da produtividade do estado

Solange Monteiro, do Rio de janeiro
Um consenso quanto ao futuro dos
estados brasileiros é a necessidade
de estes se empenharem para reequilibrar suas contas, não apenas
através do corte de gastos, mas
pela busca de gestão pública mais
eficiente que resulte em melhores
serviços a custos menores. Outra
concordância é a de que mesmo os
entes em situação fiscal menos complexa do que Rio de Janeiro, Minas
Gerais ou Rio Grande do Sul não
devem prescindir de tal esforço.
Em outubro, o FGV IBRE ampliou sua contribuição para essa
agenda, com a assinatura de um
contrato de assistência técnica
com o governo do Ceará voltado
a duas frentes: uma para melhorar
o diagnóstico da produtividade da
economia do estado, fundamental na calibragem
de políticas voltadas
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ao crescimento; e a segunda para
ampliar a eficiência da própria gestão da máquina pública, através do
monitoramento de preços de insumos em diversas secretarias. A parceria está inserida em uma linha
de empréstimo do Banco Mundial
conquistada pelo Ceará em 2013
chamada PforR – Programa para
Resultados, na sigla em inglês, que
financiou vários projetos do estado
e cujos desembolsos totais somam
US$ 350 milhões.
Na primeira frente, o objetivo é
usar a experiência do IBRE para desenvolver uma série longa da produtividade do estado, a partir do início
dos anos 2000, decomposta por
setores. “Hoje, nossa fotografia limita-se a um horizon-

te de quatro anos. Reconstruir essa
trajetória nos ajudará a ter mais clareza sobre quais segmentos são mais
dinâmicos, colaborando ao direcionamento de políticas públicas”, diz
Flávio Ataliba, diretor do Instituto
de Pesquisa e Estratégia Econômica
do Ceará (Ipece), autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento
e Gestão do estado.
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Foto: Bianca Gens

Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro IBRE e do projeto, conta
que a preocupação da equipe do FGV
IBRE é a de, juntamente com a entrega
dessa série, elaborar um instrumental
que permita aos técnicos do governo
realizar vários cruzamentos de dados,
enriquecendo sua análise. “Uma das
frentes em que estamos trabalhando é
uma ferramenta para avaliar em que
medida o aumento dos anos de escolaridade da população cearense se
reflete na evolução da produtividade”,
conta Silvia, explicando que isso envolve desde a compatibilização de dados da Pnad (encerrada pelo IBGE em
2015) com a Pnad Contínua – para
a criação de uma série da população
ocupada (PO) e da economicamente
ativa (PEA) a partir dos 14 anos – à
aplicação da metodologia e capacitação de profissionais do Ipece. Ataliba
avalia esse trabalho como fundamental para coordenar os ganhos obtidos
com programas voltados à melhora
da qualidade do ensino – que o levou
à maior evolução do Ideb para o ensino público fundamental do país nos
últimos anos, saindo de 2,8 em 2005
para 6,1 em 2017 – com o crescimento
econômico do estado. “Tivemos uma
década de melhorias; agora, precisamos entender qual resposta teremos da
onda de jovens mais bem-qualificados
que está às portas do mercado de trabalho”, diz, ressaltando a vantagem
de realizar tal análise desde o início
do processo de inserção desse grupo
entre a população ocupada. Dados de
2015 apontam que a produtividade de
um trabalhador médio cearense correspondia a 60% da produtividade
de um trabalhador médio brasileiro.
Mas tem crescido: levantamento do
IBRE indicou que de 2004 a 2015 a
produtividade por hora trabalhada

Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da FGV, e Flávio Ataliba, diretor do Ipece,
assinam contrato de assistência técnica no início de outubro, no Rio de Janeiro

agregada no estado cresceu em média
2,8% ao ano, enquanto no Brasil essa
evolução anual foi de 1,6%.
Outra ramificação do trabalho
do FGV IBRE dentro do tema produtividade é a elaboração de índices
coincidentes da atividade econômica
e de simulações do PIB de longo prazo, com séries periódicas. “Apesar de
ter registrado avanços importantes
em âmbitos como o fiscal e em investimento, o Ceará ainda é um estado
com baixo PIB per capita (de acordo
ao IBGE, em 2017 o rendimento médio domiciliar per capita do Ceará
foi de R$ 824, contra R$ 1.268 do
Brasil – e precisa de empenhar esforços para acelerar a convergência para
a média nacional”, diz Silvia.
Já a segunda frente de trabalho
prevista no acordo é a aplicação da
tecnologia de índice de preços e custos do IBRE na atividade de três secretarias do estado: Saúde, Educação

e Segurança Pública. “A ideia é identificar o custo e qual a inflação interna
de cada uma. Dessa forma, teremos
maior previsibilidade de quanto alocar a cada secretaria dentro do orçamento”, explica Ataliba, indicando a
intenção de disseminar essa prática às
demais pastas do governo, afirmando
que isso ajudará tanto no planejamento orçamentário do estado quanto no
controle de custos e na realização de
licitações. “Estamos esperançosos de
que já iniciemos 2019 com essa nova
ferramenta, para ajudar o governador
a planejar suas ações.”

Apoio externo
O Ceará foi o primeiro estado da
América Latina com o qual o Banco Mundial operou o PforR. O empréstimo concedido divide-se em
R$ 25 milhões para assistências
técnicas, e outros US$ 325 milhões
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Foto: Divulgação do Governo do Ceará

Escolas estaduais de educação profissional cearenses, como a da foto, também se
beneficiaram de programas financiados com apoio do Banco Mundial.
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para aplicação direta em programas sociais incluídos no orçamento do governo e selecionados pelo
Banco Mundial por seu grau de
relevância no apoio a quatro áreas:
crescimento econômico, redução
de pobreza, qualidade da água e
gestão pública.
“Tal como o nome indica, os desembolsos acontecem a partir do
cumprimento de metas semestrais
acordadas com o Banco”, explica
Ataliba, afirmando que o estado conseguiu liberar a totalidade dos recursos previstos.
Na área de gestão pública, à qual
o apoio do FGV IBRE se soma, um
dos exemplos de projetos já implantados é o Ceará Transparente, que
incentivou uma maior participação
da sociedade na avaliação da gestão
estadual. Ítalo Brígido, coordenador de Fomento ao Controle Social
da Controladoria e Ouvidoria Geral
do Estado (CGE), responsável pela
iniciativa, conta que desde 2008
o Ceará contava com o Portal da
Transparência e o Sistema de Ouvidoria, e que em 2013 foi lançado o
Sistema de Informação ao Cidadão.
“Apesar de registrarem boa utilização, identificamos a necessidade
de adequá-los a recursos de acessibilidade, oferecer interação com redes sociais, acesso por dispositivos
móveis, com uma linguagem mais
acessível e de acordo aos requisitos
da legislação, especialmente a Lei
de Acesso à Informação, que passou a vigorar a partir de 2012”, explica Brígido.
Para esse projeto, em 2016 o estado contratou uma consultoria que
ficou responsável pela execução de
pesquisas etnográfica e via web com
mais de 6 mil pessoas, “além de vi-
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Média de anos de estudo da população ocupada entre 14-24 anos
Evolução comparativa de entes selecionados
10

9

8

7

6

5
4

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Brasil

Ceará

Nordeste (excluindo Ceará e Pernambuco)

Pernambuco

Fonte: FGV IBRE.

sitas a 27 cidades das 14 regiões de
planejamento do estado, onde foram promovidas oficinas e demonstrações públicas em locais de grande circulação”, completa Brígido.
O Ceará Transparente foi lançado
ao público em 18 de julho de 2018,
com resultados já mensuráveis.
“Comparada a 2015, a quantidade
de acessos às ferramentas de controle social quase quadruplicou, sendo
mais de 76 mil acessos em outubro
de 2018; já o tempo médio de navegação quase que dobrou, atingindo
8min15seg no último mês”, descreve, indicando que o projeto continua sendo aperfeiçoado até o final
do contrato, em dezembro de 2018.
Além do aumento da participação
da sociedade, o Ceará Transparente
também contabiliza dois prêmios: o
IF Design Award 2018 (MuniqueAlemanha) e o Prêmio Transparên-

cia e Fiscalização Pública de 2018,
da Câmara dos Deputados.
O PforR do Ceará vence em janeiro de 2019, mas Ataliba conta
que desde 2017 o estado tem pronta
uma proposta para iniciar a segunda fase do programa. “O objetivo,
nessa nova etapa, é aumentarmos
a interação com os municípios, que
são os principais executores de políticas”, diz. “O sucesso de nosso
projeto educacional só aconteceu
porque foram pactuados diversos
incentivos com esses entes, como
maior repasse de ICMS aos municípios com melhor desempenho no
Ideb, além de investimentos em escolas e laboratórios”, cita. Por conta
da crise, entretanto, o governo federal suspendeu o aval a estados para
captações internacionais, freando a
continuidade da parceria. “Lamentamos que isso tenha acontecido,

pois o Ceará apresenta condições
fiscais boas, e foi penalizado pela
situação dos estados que não cumprem suas metas fiscais”, afirma
Ataliba, realçando sua expectativa
de que em 2019 consiga carta branca para destravar o projeto. “Pelo
lado do Banco Mundial, já temos
uma sinalização positiva. Eles demonstram estar satisfeitos com nossos resultados, e muito interessados
em disseminar o programa para
outros estados brasileiros, especialmente o Rio de Janeiro”, afirma.
Nos dias 26 a 30 de novembro,
o Ipece realizará, em Fortaleza, um
workshop com representantes do
Banco, pesquisadores do FGV IBRE
e especialistas internacionais para
apresentar os principais resultados
do PforR e debater novos desafios
para o estado. Mais informações:
http://www.ipece.ce.gov.br.
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Tarifa de bagagem e redução do
preço da passagem aérea:
mito ou realidade?
Patrícia Sampaio
Professora da FGV Direito Rio

Em dezembro de 2016, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) editou
a Resolução no 400 que, entre outras
inovações, permitiu que as companhias aéreas brasileiras passassem a
cobrar pelo despacho de qualquer volume de bagagem. Acima de 10 quilos e determinadas medidas da mala
o despacho é obrigatório; até uma
bagagem dentro do peso e das especificações contratuais, o passageiro é
livre para decidir entre carregar seus
pertences no avião ou despachá-los,
ocasião em que a cobrança é facultada às transportadoras. .
A mudança regulatória logo se viu
envolta em vários questionamentos
sobre a sua capacidade de efetivamente promover a redução do preço das
passagens. Nessa esteira, surgiram
indagações acerca da sua legalidade,
especialmente por ofensa aos direitos do consumidor. A desconfiança
de que os preços das passagens não
teriam diminuído é agravada pelo
elevado nível de concentração dos
mercados de transporte aéreo.
A Anac justifica que a nova regulamentação promove a concor3 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 018

Bruno Resende
Doutorando da FGV EPGE

Rafaela Nogueira
Professora da FGV Direito Rio

rência e possibilita passagens aéreas mais baratas e adequadas aos
diferentes perfis de consumidores.
No entanto, a implementação da
cobrança desagradou aos órgãos
de defesa do consumidor, que consideraram a medida uma forma de
as empresas aéreas extraírem renda

adicional de seus clientes. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) assumiu
posição de destaque na celeuma,
ao ingressar como amicus curiae
em ação judicial na qual o Departamento Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor de Fortaleza contesta a cobrança. Também o
Poder Legislativo questionou o ato:
propostas de decretos legislativos
almejaram a suspensão da norma.
A cobrança por despacho de bagagem, no entanto, não é uma peculiaridade brasileira. A experiência
internacional mostra que poucos países têm intervenção regulatória estatal sobre o tema. As exceções são
México, Rússia, China e Venezuela.
De fato, a cobrança por despacho de bagagem foi implementada
em vários países antes do Brasil.
Utilizando dados do Department of
Transportation dos EUA contendo
informações sobre preço e quantidade de passagens vendidas entre 2008
e 2009, período no qual as empresas
aéreas norte-americanas começaram
a adotar a tarifa de bagagem, Brue-
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ckner et al. (2015)1 estimaram uma
redução média no preço da passagem
de aproximadamente US$ 7 em relação aos preços anteriores, quando
havia uma franquia de bagagem independentemente do seu efetivo despacho. Tal redução equivalia a algo
entre um terço e metade dos valores
cobrados pelo despacho de bagagem
pelas empresas norte-americanas.
Portanto, os autores encontraram
uma redução no preço da passagem
para o consumidor que não despacha bagagem.
Esses resultados sugerem que o
comportamento racional de uma
empresa aérea após a cobrança da
taxa seria reduzir o preço médio da
passagem. Por meio da implantação
da possibilidade de cobrança, discriminam-se os clientes por suas diferentes características e demandas, a
partir do leque de opções de serviços
acessórios que podem ser prestados
ao contratante do transporte aéreo.
Retiram-se os subsídios cruzados e
explicitam-se os efetivos custos por
dois serviços que podem ser prestados (ou não) a cada passageiro.
Aliás, o setor de transporte aéreo já
convive com discriminações de serviços e preços como, por exemplo,
a diferenciação entre classes econômica e executiva. Por que então a
surpresa com essa nova liberdade
oferecida às companhias aéreas?
Talvez a resposta esteja em que,
até o momento, não há clareza acerca da efetiva ocorrência de redução
do preço da passagem ao cliente
que não despache bagagem. Muito
menos da sua magnitude, que dependeria, inclusive, de parâmetros
específicos das demandas e estruturas de custos de cada empresa. Economistas poderão argumentar que,

A cobrança por despacho
de bagagem não é uma
peculiaridade brasileira.
A experiência mostra
que poucos países têm
intervenção regulatória
estatal sobre o tema

mesmo que haja redução no custo da
prestação do serviço às companhias
aéreas, não há garantias de que essa
diminuição será repassada aos clientes. A partir dessa constatação, juristas poderão alegar que a medida não
auxilia na efetivação dos direitos do
consumidor. Sem a análise de dados,
o debate poderá resultar estéril.
Até pelo fato de ser recente a mudança, existem ainda poucos estudos
empíricos para o caso brasileiro. Recentemente, Resende (2018)2 estimou os efeitos da adoção da cobrança pelo despacho de bagagem no
Brasil. Os resultados, obtidos após
tratamento de microdados disponibilizados pela Anac, indicaram uma
redução média de R$ 14,85 no preço
das passagens aéreas desde o início
da cobrança. O uso de um modelo
econométrico permitiu a identificação do efeito isolado da cobrança
de despacho de bagagem sobre o
preço das passagens, controlando-se
outras variáveis que podem afetar o
preço das passagens, como efeitos
sazonais de aproximação do período

de alta temporada, taxa de câmbio e
o preço do querosene.
Esse resultado traz um alento ao
consumidor do serviço de transporte
aéreo: quem não despachou bagagem teria se beneficiado de uma redução no valor pago pela passagem
aérea, deixando de subsidiar aqueles
consumidores que gostam (ou necessitam) viajar portando maior quantidade de bagagem. Todavia, apenas
uma análise temporalmente mais
abrangente permitirá a confirmação
da promessa de que a possibilidade
de cobrança de bagagem permitiu
uma redução no preço médio da passagem aérea.
Em todo caso, a controvérsia em
torno da liberdade de cobrança por
despacho de bagagem ilustra que,
para além de questões estritamente
econômicas e jurídicas, a forma como
as decisões regulatórias são tomadas
e traduzidas ao público em geral pode
ter papel relevante na sua percepção
pelos destinatários. A comunicação
das razões para a mudança regulatória de forma transparente e o diálogo
com os diferentes grupos envolvidos
mostra-se fundamental. Ainda que
haja efeitos positivos ao consumidor
no longo prazo, se esses não forem
facilmente observáveis e claramente
informados aos interessados, a realidade poderá resultar em aumento de
litigância, com resultados perversos
para a estabilidade do marco regulatório no longo prazo.

1
BRUECKNER, Jan K. et al. 2015. Product unbundling in the travel industry: the economics of
airline bag fees. Journal of Economics & Management Strategy, v. 24, n. 3, p. 457-484.
2
Resende, B. Estimativas do efeito da taxa de
despacho de bagagem sobre tarifas aéreas.
Dissertação mestrado EPGE (2018).
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A difícil recuperação
do terreno perdido
Com a produtividade
despencando, a indústria de
transformação se distancia
cada vez mais das tecnologias
mais avançadas, encolhendo de
tamanho e perdendo mercados
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Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro
A transição política que se concretiza em janeiro de 2019 alcança a
indústria de transformação brasileira, historicamente o setor pelo lado
da oferta que oferece os empregos,
na média, mais bem remunerados,
em um contexto difícil e sem saídas
fáceis à vista. O Brasil mantém-se
como uma das maiores economias
industriais do mundo, ocupando no
final de 2017 a nona colocação – era
sexto em 2014, antes da recessão –-,
no ranking dos maiores por valor
agregado (VA) da sua indústria
de transformação à produção industrial do planeta,
segundo os dados da Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Industrial (Unido).
Ainda que não seja uma
posição desprezível, conforme
ressalta o economista Rafael Cagnin, do Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (Iedi), é
pouco, se os dados forem examinados mais atentamente, para um país
de 209 milhões de habitantes que
optou pela indústria como principal

arma para superar o subdesenvolvimento desde 9 de abril de 1941,
quando foi inaugurada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).
A série histórica da própria Unido é a primeira a mostrar que há
mais motivos para preocupações do
que para regozijo. Em 1994, quando o país emergiu de uma década e
meia de forte desequilíbrio macroeconômico, sua participação no VA
industrial do planeta era de 3,4%.
Desde então, o Brasil transitou permanentemente na pista de descida
em uma hipotética rodovia serrana,
chegando a 2014 com 2,5% e mergulhando de vez com a crise recente, tendo fechado 2017 com 2% da
produção de manufaturas global.
Houve queda em relação a 2016,
apesar de o IBGE ter constatado
crescimento de 2,2% da indústria
de transformação no plano doméstico, primeiro número positivo desde
2014, porque houve também reação
no plano mundial e a indústria de
transformação cresceu 3,5%, melhor resultado em seis anos. Este ano
os números seguem positivos, 2,9%

até agosto, último dado do IBGE antes do fechamento desta edição, mas
também com sinal de anemia e muito dependente da produção de veículos que cresceu 17,4% em 2017 e
18,4% até agosto de 2018.
“Não basta a indústria mostrar
algum crescimento. Os números ainda seguem muito baixos”, lamenta
com algum desalento Silvia Matos,
coordenadora do Boletim Macro do
FGV IBRE. A economista ressalta
que as exportações para a Argentina
vinham desempenhando importante
papel na recuperação da indústria
automobilística, mas essa ajuda tende a passar por um forte eclipse em
decorrência da crise em que mergulhou a economia do país vizinho.
Os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) de setembro
mostraram uma violenta queda nas
exportações, alcançando 29,7% na
comparação com agosto e de 34,5%
sobre setembro do ano passado, contaminando a produção total que caiu
23,5% e 6,3% nas duas formas de
comparação, respectivamente. EmboN o v e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 3 9
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ra no acumulado do ano a produção
ainda estivesse positiva em 10,5%,
as exportações já apresentavam queda de 8% em nove meses, de acordo
com a entidade.
Quando se retira a lupa do comparativo internacional e a coloca
nos números domésticos, a situação
segue desfavorável para a indústria
de transformação. Segundo os dados
das Contas Nacionais do IBGE, a
participação do setor na composição
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro como um todo vem mostrando trajetória bastante parecida com
aquela que se constata ao medir sua
relevância na indústria global.
Em 1995 o peso total da indústria
de transformação na composição do
PIB brasileiro era de 16,8%, vindo da
borrasca de uma década de planos de
estabilização econômica frustrados
até o sucesso do Plano Real em 1994.

Em 2017 essa participação fechou
em 11,8%. Retomando a analogia da
estrada serrana usada no exame dos
dados da Unido, a diferença aqui é
que a pista apresentou alguns pontos
de aclive ao longo do trajeto, chegando ao pico de 17,8% em 2004.
Paralelamente, os serviços, historicamente no país relacionados a empregos menos satisfatórios do ponto
de vista financeiro, tomaram a pista
de subida, também com alguns declives pontuais ao longo do percurso.
De uma participação no PIB que chegava a 67,2% em 1995 eles passaram
a responder por 73,2% de toda a atividade econômica do país em 2017.
Em relação aos números da indústria, o IBGE não informa o comparativo de pesos para aquém de 1995 em
decorrência de mudanças metodológicas ocorridas ao longo do período.
Mas a Federação das Indústrias do

Estado de São Paulo (Fiesp), no seu
Panorama da Indústria de Transformação Brasileira que teve em agosto
deste ano sua 16a atualização, traz
uma série histórica desde 1947, com
base em metodologia de harmonização dos dados desenvolvida pelos
economistas Regis Bonelli e Samuel
Pessôa, ambos do FGV IBRE (Bonelli
faleceu em dezembro de 2017).
Na série, é possível constatar que
a participação atual da indústria no
PIB é inferior aos 12,1% que ela detinha em 1947 e dez pontos percentuais
abaixo do pico dessa participação registrado em 1986. Ainda de acordo
com o documento da Fiesp, com base
em dados do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), a participação do
setor manufatureiro no total de empregos formais gerados pela economia
do país despencou de 27,1% naquele
1986 para 15,5% no ano passado.

Participação da indústria no PIB desaba quase na mesma
proporção da alta dos serviços
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Outro indicador claro da anemia
que acomete a produção industrial
brasileira, mesmo anteriormente à recessão de 2015 e 2016 (o PIB encolheu
3,5% em cada um desses anos), é o levantamento referente à situação atual
da produção em cada um dos ramos
que compõem a indústria de transformação segundo a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), comparativamente ao pico
de produção alcançado por cada um
desses ramos ao longo do tempo.
Os dados do IBGE mostram que dos
25 ramos, apenas o de papel e celulose,
fortemente influenciado pela celulose
que é uma commodity internacional,
estava no seu pico de produção em
agosto deste ano, com defasagem zero,
consequentemente. A indústria de
transformação, mesmo com a modesta recuperação que vem apresentando
desde o ano passado, ainda amargava
em agosto uma defasagem de 16,2%
em relação ao pico de produção alcançado em março de 2011.
A produção de aparelhos de informática, eletrônicos e ópticos, na
qual se incluem os telefones celulares, por exemplo, a defasagem atingia estratosféricos 49,9% em relação
ao pico de dezembro de 2007. Mesmo o segmento de veículos automotores, que tem sido o carro-chefe da
recuperação recente, ainda carregava
um déficit de produção de 30,2% na
comparação com o recorde registrado em julho de 2011, número muito próximo à defasagem de 30,8%
apresentada pela indústria de máquinas e equipamentos que teve seu
pico em setembro de 2008.
Esses números, que se refletem no
baixo nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) – segundo a
Sondagem da Indústria de Transfor-

mação do FGV IBRE, o Nuci fechou
o mês de setembro em 76,9% na
série livre de efeitos sazonais –, corroboram a avaliação de Silvia, coordenadora do Boletim Macro IBRE,
de que no curto e médio prazo não é
difícil conseguir uma recuperação da
atividade industrial.
A ociosidade constatada, basicamente, dispensa novos investimentos
para impulsionar essa recuperação
imediata, mas, de acordo com Silvia, esconde o problema mais grave:
como sustentar essa recuperação no
longo prazo, fazendo simultaneamente os investimentos necessários a que
ela venha acompanhada de uma forte
modernização tecnológica da maior
parte do parque industrial para que
ele supere as barreiras da baixa produtividade e da baixa competitividade internacional, requisitos sem os
quais essa indústria dificilmente dará
o retorno que dela se espera?
Apesar de destacar a resiliência
que a economia brasileira vem apre-

sentando, mesmo em cenário desfavorável de conjuntura política, desestimulando o apetite investidor das
empresas e em um quadro de forte
restrição fiscal, tornando praticamente nula a participação dos governos
em todos os níveis no esforço de recuperação, a economista demonstra
pouco otimismo quanto ao futuro
mais longo. Silvia ressalta que não
basta haver uma boa equipe econômica, preocupada com as reformas
necessárias ao crescimento mais equilibrado da economia. “É necessário
o convencimento da classe política”,
algo que ela não enxerga com muita
clareza no horizonte próximo.
Também André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do
IBGE, responsável pela Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física
(PIM-PF) do órgão estatístico oficial
do país, está pouco otimista com
os números que o setor vem apresentando este ano. “De uma forma
geral, a indústria não caminha como

De 25 segmentos analisados pelo IBGE, apenas a indústria de
papel e celulose registrava pico de produção em agosto deste ano.
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se esperava desde o final de 2017”,
avaliou. Com a indústria de transformação tendo fechado o ano passado com crescimento de 2,2% e em
curva ascendente, esperava-se uma
continuidade dessa trajetória, o que
não ocorreu, apesar de no acumulado até agosto a alta ser de 2,9%.
Até abril, rememora o economista
do IBGE, o crescimento vinha dentro
do esperado, com a indústria como um
todo crescendo 4,5% no acumulado,
mas veio maio e a greve dos caminhoneiros e o sinal se inverteu. Em agosto
a indústria amargava o segundo mês
consecutivo de queda, algo que não
ocorria desde o final de 2015.
Para Macedo, o quadro de anemia para muito além da greve de
maio demonstrava que a doença não
decorria apenas da virtual paralisação dos transportes do país naquele
mês, mas revelava uma renovação
do quadro agudo de incerteza que
parecia ter sido superado em 2017.
Claro que a disputa eleitoral que se
encerrou em outubro tinha grande
dose de responsabilidade.
Mas ele destacou outros fatores
relevantes que vinham impactando

O quadro de anemia
demonstrava que a
doença não decorria
apenas da paralisação
dos transportes em
maio deste ano
André Macedo – IBGE

a fraqueza nas decisões de investimentos e no consumo das famílias.
O principal é o mercado de trabalho,
com 12,7 milhões de desempregados
e a taxa de desemprego recuando de
forma muito lenta, com forte presença do trabalho por conta própria e recorde no número de desalentados que
fechou agosto, último trimestre da
Pnad Contínua do IBGE conhecido
até o fechamento desta reportagem
no número recorde de 4,8 milhões de

pessoas, repetindo o número de julho.
E do lado externo, a crise argentina já
mencionada por Silvia.
Como resultado, os setores mais relevantes da indústria do ponto de vista
da agregação de valor e da indicação
do aumento dos investimentos, bens
de consumo duráveis e bens de capital, eram os que apresentavam maior
defasagem em relação aos picos de
produção, respectivamente, 22,6% e
31,7%. Falta de crédito e de confiança são as respectivas sinalizações. Os
bens intermediários estavam 14,1%
defasados em agosto e os bens de consumo semi e não duráveis, aqueles que
estão mais associados às despesas do
dia a dia, tinham defasagem menor,
8,9%, ainda assim, sinalizando aperto
de cinto por parte das famílias.

A batalha da produtividade
Há longo tempo debruçado sobre a
problemática vital da produtividade na economia brasileira, o economista Fernando Veloso, em parceria
com Fernando de Holanda Barbosa
Filho, ambos pesquisadores do FGV
IBRE, mostra que os resultados são

Participação cai a quase metade
Participação do Brasil no valor agregado da indústria de transformação mundial, em %

Fonte: Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido).
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péssimos para a economia como um
todo e piores ainda para a indústria.
“Desde meados dos anos 1990 a produtividade do trabalho na indústria é
negativa. Caiu muito na recessão de
2015 e 2016, mas aí recuperou mais
rápido do que o geral. Mas a perda
ao longo de mais de 20 anos é atípica”, pondera, ressaltando que são
dados restritos à indústria de transformação, ou seja, ao parque manufatureiro do país.
Os dados demonstram de forma
preocupante que de 1996 a 2017,
enquanto a produtividade da economia cresceu magro 1%, na indústria
de transformação o que aconteceu
foi uma perda de 0,5%. Em um
corte de 2002 a 2009, enquanto a
produtividade geral cresceu 1,7%, a
da indústria de transformação caiu
0,3%. Apenas no corte de 2009 a
2017 o desempenho da indústria foi
positivo, em escasso 0,8%, mesmo
assim, abaixo do crescimento geral
que foi de 1,1%.
Quando se observa o período recente, marcado pela maior recessão
da história econômica do país, constata-se que o fundo do poço da produtividade industrial foi uma queda
de 5,5% no primeiro trimestre de
2015. Na economia como um todo,
o movimento foi mais suave e o vale,
de menos 2,7%, foi registrado no
primeiro trimestre de 2016.
Quando veio a recuperação, o
impulso sobre a produtividade industrial foi mais vigoroso, chegando
a uma alta de 3% no segundo trimestre de 2017 e fechando o segundo trimestre deste ano com alta de
0,5%, enquanto na economia geral
o melhor resultado foi um crescimento de 1,1% no quarto trimestre
de 2017 seguido de novo recuo que

Em períodos longos, produtividade industrial tem
sido pior que a produtividade total
Evolução do crescimento (%) da produtividade da indústria e
da economia do Brasil em períodos escolhidos
1,7
1,1

1

0,8

-0,5

-0,3

-0,5

-1,7
1996-2017

2002-2009
Total economia

2009-2017

2013-2017

Indústria de transformação

Fonte: FGV/IBRE.

resultou em queda de 0,1% no segundo trimestre de 2018.
Veloso cita Regis Bonelli, falecido
em dezembro de 2017, um dos maiores estudiosos da questão da produtividade no Brasil, para ilustrar sua
fala. Em trabalho apresentado em
fevereiro de 2017 em seminário na
instituição carioca de pesquisas e estudos econômicos Casa das Garças
(em homenagem aos 75 anos do economista Edmar Bacha), intitulado
“Contabilizando o Futuro: o Brasil
na Armadilha do Lento Crescimento”, Bonelli mostrou a estreita asso-

ciação entre os solavancos da economia brasileira desde a década de
1980 e a perda da produtividade.
De acordo com o estudo, enquanto de 1950 a 1980, quando a
economia brasileira cresceu a uma
média de 7,4% ao ano, a produtividade cresceu 4,2% ao ano, respondendo por 57% do aumento
do PIB, de 1980 a 2016, quando
a taxa de crescimento do PIB desabou para 2,2% ao ano, a contribuição da produtividade do trabalho
(na economia como um todo), que
cresceu no período escasso 0,6%,
N o v e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 4 3

CAPA INDÚSTRIA

contribuiu com apenas 27% da
taxa de crescimento.
Veloso cita também os trabalhos
do economista turco Dani Rodrik (radicado nos Estados Unidos), um dos
principais estudiosos dos efeitos da
produtividade sobre o crescimento das
economias emergentes. Uma das teses
de Rodrik é a dos efeitos “desindustrialização prematura” sobre economias emergentes como a brasileira.
Ele demonstra que enquanto nos
países ricos, como Estados Unidos,
Japão e Alemanha, a redução do
setor industrial, e o consequente aumento da participação dos serviços
na composição do PIB, só ocorreu
depois que o aumento da produtividade na indústria colocou esses
países em um nível elevado de renda, no qual os serviços, associados
a inovações, passaram a ser de alta
produtividade e também geradores
de empregos de alta renda.
No Brasil e em outras economias
de características semelhantes, que

Desde meados dos anos
1990 a produtividade
do trabalho na indústria
é negativa. A perda ao
longo de mais de
20 anos é atípica
Fernando Veloso – FGV IBRE

precisavam de um aumento da produtividade industrial mais acelerado
do que nos países ricos, como modo
de recuperar a defasagem de renda
existente entre os dois grupos, Rodrik
aponta que a perda do vigor industrial
em favor do crescimento dos serviços
funciona negativamente, uma vez que

a maioria dos empregos no setor de
serviços ainda é de baixa exigência
de qualificação e, consequentemente, menos produtiva, resultando em
crescimento anêmico do PIB e contribuindo para o aumento do fosso entre emergentes e desenvolvidos.
O exemplo pelo lado positivo mais
notório seria o chinês. Com uma estratégia de desenvolvimento industrial
voltada para a exportação, especialmente nas três primeiras décadas desse processo, a China beneficiou-se do
aumento da produtividade industrial
necessário à competitividade global,
deixando para trás outras economias,
como a brasileira. Como os números
da produtividade geral confirmam,
Veloso destaca que no Brasil a produtividade dos serviços cresceu mais do
que a da indústria nas últimas décadas,
algo que ele também classifica como
“atípico”, com exceção de segmentos
clássicos de alta tecnologia, como os
serviços financeiro e o de tecnologia
da informação.

Indústria brasileira tem desempenho pior do
que de vizinhos latino-americanos mais dinâmicos
Crescimento (%) acumulado em 12 meses da indústria geral do Brasil e de países latino-americanos selecionados
Brasil (%)

México (%)

Chile (%)

Colômbia (%)

Peru (%)

Dez/11

0,41

2,85

3,58

4,95

6,31

Dez/12

-2,3

2,84

3,4

-0,34

5,6

Dez/13

2,07

-0,22

3,37

-1,31

5,84

Dez/14

-3,02

2,58

0,33

1,53

2,38

Dez/15

-8,25

1,23

0,6

2,02

3,29

Dez/16

-6,41

0,37

-0,87

4,02

4,04

Dez/17

2,52

-0,64

-1,1

-0,47

2,47

Jul/18

3,31

-0,11

3,95

0,99

3,39

Julho 2009/julho 2018

-1,7

13,6

17,1

16,3

47,9

Fonte: Elaboração FGV IBRE.
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Foi um período, pontua o pesquisador, em que a demanda do setor de
serviços reduziu a taxa de desemprego e pressionou os salários que aumentaram acima do crescimento da
produtividade. Já a indústria, com
a produtividade em baixa, perdeu
competitividade, sendo positiva essa
recuperação recente. Mas Veloso
adverte que o fôlego industrial está
refluindo novamente. “Muito difícil
de engrenar. Por quê? Porque depende de investimento e investimento
depende de confiança”, avalia.
Para ele, a crise fiscal é um dos
combustíveis mais eficientes da falta
de confiança. Conjunturalmente, a
greve dos caminhoneiros trouxe problemas que, mesmo passado aquele
momento, deixaram sequelas, uma
vez que as reações do governo e
do Congresso Nacional teriam sido
precipitadas. “O tabelamento (dos
fretes) descontentou o mercado e o
subsídio ao diesel agravou o problema fiscal, criando uma despesa de
R$ 9,5 bilhões somente até 31 de
dezembro deste ano.”
Veloso ressalta que ainda pesa
sobre os agentes econômicos a incerteza sobre o que será feito desse
subsídio a partir de janeiro, mesmo
que sob um novo governo. O resultado, disse, foi que se adicionou ingrediente ao caldeirão fervente das
incertezas, comprovado pelo fato
de o indicador de incerteza da economia, apurado pelo FGV IBRE, ter
subido a um nível mais alto do que
estava em 2002, na época da primeira eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Para o economista do FGV IBRE,
independentemente de quem tome
posse no Palácio do Planalto no dia
1o de janeiro, enquanto persistirem

as indefinições quanto ao problema
fiscal e quanto ao ambiente de negócios – aí incluídos burocracia, ineficiência tributária e infraestrutura
ruim, entre outros – elas irão afetar
as decisões de investimentos, especialmente na indústria.
“O investimento em uma indústria
é irreversível”, destaca. Alinhado ao
pensamento liberal, Veloso entende
que a convergência da produtividade
da indústria depende, entre outros
fatores, de abertura econômica e
de investimento em modernização e
tecnologia, sendo este segundo ponto uma unanimidade, seja qual for a
corrente de pensamento do analista.
Para ele, o câmbio não é um fator
decisivo nessa recuperação.

Sem resposta
A economista Lia Valls Pereira,
pesquisadora do FGV IBRE na
área de comércio exterior, não se
mostra muito otimista, dadas as

evidências recentes, de que a saída
pela via das exportações venha a
ser uma solução para a retomada
do crescimento industrial brasileiro em ritmo sustentável. Ela apresentou uma tabela, com dados de
janeiro a setembro desde 1999, segundo os quais a participação dos
produtos manufaturados no valor
total das exportações do país vem
caindo consistentemente.
“Se você olha os dados, a participação dos manufaturados nas exportações para o período, de 35%, foi a
menor desde 1980”, lamentou. Em
1999 a participação dos manufaturados para o período era de 56% e
no ano 2000, de 58%. Dali em diante a queda foi praticamente contínua,
caindo abaixo da casa dos 50% em
2008 (47%) e abaixo dos 40% em
2011 (36%) para não mais retornar.
A pesquisadora ressaltou que a
participação dos automóveis, cujas
exportações cresceram muito nos
últimos quatro anos como reação à

Aumento da demanda por emprego no setor de serviços nas últimas décadas
pressionou os salários, que cresceram acima da expansão da produtividade.
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crise, é muito grande no grupo dos
manufaturados e que a Argentina,
mergulhada em uma crise sem horizonte à vista, é um cliente largamente majoritário da indústria automobilística brasileira, tendo respondido
por 77,4% das exportações do setor
de janeiro a setembro deste ano.
Enquanto isso, o Chile respondeu por 4%, o Uruguai, por 2% e o
México, outro parceiro importante,
mas na descendente no que se refere
às importações de veículos brasileiros, fechou setembro com 7,8% das
compras totais. Lia não acredita que
os recentes acordos firmados com
outros vizinhos, como Colômbia e
Peru, sejam suficientes para cobrir o
espaço deixado pela Argentina, ressaltando que se trata de economias
bem menores e que o acordo brasileiro com a Argentina inclui compromissos de compras bilaterais.
Descontada a posição de liderança
dos veículos, partes e peças, a economista avalia que, ao menos até agora,
as possibilidades de crescimento por

“A competitividade não tem
mudado. Não têm entrado novos
produtos. Este é o desafio das exportações”, sentencia a analista,
ressaltando que “fazer acordos não
adianta se você não é competitivo”. Para Lia, o investimento direto estrangeiro pode ser um fator de
aumento das exportações, mas ela
lembra que historicamente as grandes empresas multinacionais têm
vindo para o país mais de olho no
mercado doméstico do que na expectativa de construírem aqui plataformas globais de comércio.

Se você olha os dados,
a participação dos
manufaturados nas
exportações para o
período, de 35%, foi a
menor desde 1980
Lia Valls Pereira – FGV IBRE

Impactos e riscos
outros produtos têm sido limitadas.
Os aviões e turbinas são importantes, mas não sustentam, plataformas
são exportações apenas contábeis,
destinadas ao mercado externo e laminados dependem da evolução das
tratativas com os Estados Unidos.
Outros itens importantes são óleos
combustíveis e máquinas.

Para Rafael Cagnin, do Iedi, o primeiro ponto a ser destacado no debate sobre o futuro da indústria a
partir de 2019 é que a “economia
brasileira e mundial vem navegando sobre águas da imprevisibilidade
desde a crise internacional de 2008,
enfrentando altos e baixos e com
respostas protecionistas que podem

2018 será o quinto ano consecutivo de déficit primário
Evolução do superávit/déficit primário do setor público consolidado como proporção do PIB (%)
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Despesas primárias recorrentes da União crescem quase que ininterruptamente
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a lterar significativamente as regras
do jogo”. Dito isso, ele ressalta como
de importância fundamental voltar as atenções para as “profundas
transformações tecnológicas” que a
indústria está passando e continuará
a passar nos próximos anos.
Essas mudanças têm como foco
a economia digital e suas ramificações industriais, como a indústria
4.0, big data, inteligência artificial e
outros processos inovadores em curso. Cagnin avalia que, caso os países
emergentes não consigam acompanhar esse processo, como a China
vem procurando fazer, é possível que
se esteja começando a assistir a um
retorno da concentração industrial
nos chamados países centrais.
Para o economista do Iedi, há
estratégias claras em busca desse retorno, sendo as mais evidentes as da
Alemanha, com a indústria 4.0 sendo uma estratégia para tornar o país
o fornecedor estratégico de máquinas e equipamentos para o mundo,
e dos Estados Unidos, voltados para
uma aproximação dos laboratórios
de pesquisa com o chão de fábrica de

modo a transformar a liderança que
ainda detêm em inovação tecnológica em geração de empregos industriais de qualidade dentro do país.
Cagnin ressalta que ao longo das
últimas décadas a participação da
indústria na economia mundial não
caiu, mas se deslocou, graças à estratégia chinesa de manter a paridade
da sua moeda e atrair fábricas de outras regiões do mundo para seu território. O que está acontecendo agora, na sua avaliação, é que Estados
Unidos e Alemanha estão preferindo
trocar empresas menores em seus
territórios pela estratégia de montar
megafábricas na China.
Para o especialista, há outros fatores importantes no processo de
desindustrialização em economias
como a brasileira, como o aumento da renda em outros segmentos e
a terceirização de serviços que antes estavam embutidos na atividade
industrial, esta, uma tendência que
veio para ficar. Mas o que de mais
importante que ele está vendo acontecer é essa corrida a partir da tecnologia, envolvendo as economias

centrais de um lado e as estratégias
asiáticas como reação.
E como o Brasil conseguirá sua
inserção neste tabuleiro? “O ambiente é de areia movediça, mas há
espaço”, responde Cagnin, ressaltando que as novas tecnologias são
mais abertas, havendo espaço para a
inserção de vários países, mesmo na
indústria 4.0. O economista do Iedi
ressalta que o Brasil tem competências em áreas como a de novos materiais e em biotecnologia, sendo possível encontrar um caminho. “Mas o
ambiente traz incertezas muito grandes e nós podemos também perder o
bonde que passa”, adverte.
Cagnin acha que nada disso que
está acontecendo no mundo parece
enraizado no debate atualmente em
curso no Brasil que, na sua avaliação, está estacionado em torno de
reformas, importantes, mas que podem tornar-se pouco relevantes no
novo ambiente que está sendo gestado. Ele cita como exemplo o debate
sobre a criação aqui de um imposto sobre valor agregado (IVA) para
aumentar a eficiência tributária. SeN o v e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 4 7
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gundo Cagnin, nas economias mais
desenvolvidas o debate já é em torno
de uma alternativa a esse mesmo IVA
que estaria sendo incapaz de captar
determinadas agregações de valor.
“Estamos sempre correndo atrás de
um processo capitaneado pelos países centrais”, lamenta.
O economista Fernando Sarti, professor da Unicamp e pesquisador do
Núcleo de Economia Industrial e da
Tecnologia (Neit) da universidade,
tem uma avaliação parecida com a de
Cagnin no que diz respeito ao cenário
internacional. “Há uma revolução tecnológica em pleno processo, a quarta
revolução industrial e nós ainda não
internalizamos nem a terceira. Isso
preocupa muito”, avalia, acrescentando que não se trata de alguma perspectiva distante: “Isso vai acontecer
nos próximos dois a três anos”.
Paralelamente a essa pressão tecnológica, Sarti vê, ainda nos limites
da indústria convencional, a “fábrica
asiática colocando preços e escala em
um patamar absurdo” e acrescentando uma pressão imediata que já vem
acontecendo há mais de uma década.
“A China nos anos 1990 produzia

A economia brasileira e
mundial vem navegando
sobre águas da
imprevisibilidade desde
a crise internacional
de 2008
Rafael Cagnin – Iedi

um milhão de veículos por ano, hoje
produz 30 milhões”, exemplifica,
lembrando que no mesmo intervalo
de tempo o Brasil apenas dobrou sua
capacidade, da casa dos dois milhões
para a dos quatro milhões de veículos
anuais e que mesmo assim o setor funciona há vários anos com elevada capacidade ociosa, tendo descido a perto
de 50% de uso dessa capacidade.
Tudo isso, na avaliação do economista da Unicamp, coloca o setor

industrial de países como o Brasil na
dependência de fatores que ele chama de “espúrios”, como câmbio e
salários baixos, atiçando a fogueira
da incerteza, inimiga maior do investimento. E essa moldura externa
desafiadora, de acordo com a avaliação do especialista, envolve um
quadro doméstico que é dominado
por outros desafios nada triviais,
começando pelo “enorme atraso na
fronteira tecnológica que não vem
de agora”, pelo lado da oferta.
Pelo lado da demanda, Sarti vê
avanços recentes nos bens de capital,
mas ressalta que eles “apanharam
muito” nos últimos tempos, conforme mostra o comparativo do IBGE,
acima, entre pico de produção e produção atual. O professor da Unicamp
não vê outra alternativa para o aumento da demanda por bens de capital que não passe por uma retomada
vigorosa dos investimentos em infraestrutura, em todas as suas vertentes,
inclusive a do saneamento básico, aspecto no qual o atraso brasileiro ganha contornos vergonhosos.
Em relação aos bens intermediários, ele vê uma queda estrutural da

Dúvida bruta do governo não para de crescer desde 2014
Evolução da dívida bruta do governo geral como proporção do PIB, em %
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demanda, estimulada por processos
de abertura mal conduzidos e redução do conteúdo nacional. “Acho
que há um vazamento estrutural que
não pode ser mais explicado só pelo
câmbio”, avalia, acrescentando que
a tendência é de que o processo de
desindustrialização se acelere com
setores como o de petróleo e de eletrônicos comprando cada vez mais
componentes no exterior.
Quanto aos bens de consumo, os
não duráveis, diretamente vinculados
à massa salarial, Sarti avalia que podem reagir se houver uma política ativa de geração de empregos, algo do
qual ele desconfia. Quanto aos bens
duráveis, o economista acha que eles
podem ter alguma reação se houver
alguma expansão do crédito, mas ressalva que a concorrência dos importados será grande e que o segmento
não é grande na indústria brasileira,
exceto o ramo de veículos com seu
conhecido poder de pressão.
Em resumo, o professor da Unicamp mostrou-se pessimista com o
contexto que envolve a indústria brasileira e com as alternativas visíveis
para dinamizá-la para muito além da
recuperação do uso da capacidade
já instalada. “Não vejo movimento
que bata em investimento, a não ser
que haja um crescimento na casa dos
5% ao ano durante pelo menos cinco
anos”, disse, ressaltando ainda que
será necessário investir pesado em
modernização do parque existente
para suportar a competição externa.

O equacionamento fiscal
A economista Vilma Pinto, pesquisadora do FGV IBRE especializada em
contas públicas, avalia que o equacionamento do desequilíbrio fiscal

Há uma revolução
tecnológica em pleno
processo, a quarta
revolução industrial e nós
ainda não internalizamos
nem a terceira
Fernando Sarti – Unicamp

em alguma medida será uma agenda
inevitável para o governo que toma
posse no dia 1o de janeiro de 2019,
com repercussões para todos os segmentos econômicos que dependam
de algum tipo de apoio ou investimento público, inclusive a indústria.
Com o arrefecimento do ritmo de recuperação da economia já
constatado pelos números recentes,
derrubando as perspectivas de crescimento do PIB em 2018 novamente
para a casa de 1% (o Boletim Macro
IBRE previa 1,5% na versão de setembro), a possibilidade de aumento
da arrecadação de forma consistente,
permitindo algum equacionamento
pelo lado da receita, fica mais reduzida ainda que, graças a receitas não
recorrentes, o resultado do governo
central este ano deva ser melhor do
que o previsto.
“A melhora recente da arrecadação é fruto de intervenções do governo e não do ciclo econômico”, explica a pesquisadora, prevendo que
2019 tende a ser um ano bem mais
difícil, sob pressão de limites legais,

como o teto dos gastos e a regra de
ouro (limita as operações de crédito
da União aos gastos de capital). Ela
ressalta que o quadro se torna ainda
mais preocupante quando se observa o crescimento contínuo da dúvida
pública brasileira. Segundo seus estudos, a dívida bruta do governo geral fechará 2018 em 76,9% do PIB,
devendo alcançar 80,5% em 2019.
Pelo lado das despesas, não há
também boas notícias. Na série histórica iniciada em 1998, apenas em
três anos – 2003, 2015 e 2017 – a
evolução das despesas primárias recorrentes da União foi negativa, ao
mesmo tempo que o resultado primário do setor público esteve pela
última vez no azul em 2017. Diante
desse quadro, Pinto pergunta qual o
limite que se tem para despesas discricionárias (aquelas sobre as quais o
governo pode decidir livremente) em
2019, incluindo nelas os investimentos que, segundo a pesquisadora, já
estão negativos quando deles se desconta a depreciação dos estoques (o
investimento líquido da União foi de
R$ 16 bilhões em 2017).
Os estudos da pesquisadora
apontam para um limite mínimo de
R$ 120 bilhões das despesas discricionárias da União, embora a estimativa do governo esteja na casa
dos R$ 98 bilhões, número que ela
considera não factível. Dentro desse
cenário tão desafiador, ela não vê
espaço para algum tipo de política
ativa de apoio à indústria ou para
ampliação dos investimentos diretos
da União. Ao contrário, ela avalia
que para manter a regra do teto de
gastos, caso seja esta a intenção do
futuro governo, pode ser necessário
cortar algum dos 28 programas de
subsídios já existentes.
N o v e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 4 9
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Sem retrocesso
Especialistas apontam que, para acelerar a retomada do crescimento
de forma sustentável, novo governo deve avançar com base nos
ganhos micro e macroeconômicos registrados nos últimos anos
Solange Monteiro, do Rio de janeiro
Depois de vencer um processo eleitoral tenso e polarizado,
Jair Bolsonaro (PSL) terá agora que se armar de capacidade para, a partir de 1o de janeiro, lidar com uma agenda
não menos complexa e retomar o ainda trôpego processo
de recuperação da economia brasileira e de reequilíbrio
das contas públicas. Durante o período de campanha, esse
debate não aconteceu com a profundidade merecida. Mas
não faltaram oportunidades de realçar aos olhos do novo
presidente os temas-chave dessa agenda e possíveis caminhos a seguir.
Na primeira edição do Rio Money Forum, realizada em
outubro na FGV Rio pelo FGV IBRE e o Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais (Codemec), os argumentos se concentraram em dois focos: o desenvolvimento
socioeconômico do país, com destaque para a reforma da Previdência e investimentos em infraestrutura logística e social;
e o estímulo à atividade empresarial, em que se ressaltou a
importância do estímulo ao financiamento pelo mercado de
capitais, bem como o apoio a pequenas e médias empresas, em
especial as com potencial de rápido crescimento e alguma base
tecnológica, conhecidas como startups.
Um alerta comum nos dois dias do evento foi para que a
nova equipe não desperdice avanços micro e macro conquistados nos últimos anos. No caso da reforma da Previdência,
reconheceu-se que a apresentação de um projeto pelo presidente Temer apontou à urgência de mudanças no atual modelo, tema de difícil comunicação com a sociedade,
mas que o ideal seria que essa iniciativa
fosse mais ambiciosa. A principal defesa
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foi por um sistema misto, formado
pela soma do atual modelo de repartição, um pilar de renda universal e
outro de capitalização.
Na proposta do economista Paulo Tafner, pesquisador da Fundação
Instituto de Pesquisa Econômica
(Fipe), desenvolvida em parceria
com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, o modelo de
capitalização com contas indivi
duais valeria para os nascidos a
partir de janeiro de 2014, entraria
em vigor em 2020 e passaria a ser
“povoado” a partir de 2030. “Dessa
forma, abrimos a cunha da capitalização lentamente, para não comprometer receita”, afirma, referindo-se
aos custos de transição de modelo.
“Pelos nossos cálculos, até 2035,
quando atingiremos o máximo de
despesa do regime antigo, não perderemos um real com esse sistema.”
Já a renda mínima universal para
idosos acima de 65 anos seria fixada
em 70% do salário mínimo e depois
desindexada, eliminando ganhos
reais em seu reajuste. E a reforma
do sistema de repartição, por sua
vez, usaria parâmetros iniciais que
já foram aprovados no texto de reforma que está no Congresso, porém, acelerando a adesão com uma

to Impostômetro da Fipe, que há
cerca de dez anos defende um modelo previdenciário híbrido similar
ao de Tafner/Braga, afirma que a
virtude desse sistema é estimular
a criação de um mercado de poupança de longo prazo, ideal para
o financiamento de projetos de
infraestrutura. “Como proposta,
é uma sinalização forte e imediata, mas que ao mesmo tempo gera
pouca resistência, porque foca nos
novos trabalhadores”, diz. Manoel Pires, pesquisador associado do
FGV IBRE, ressalta que dentro da
experiência internacional o modelo híbrido tem se mostrado a alternativa mais sustentável no longo
prazo. “Países que migraram para
a capitalização nos 1960 e 1970
em geral tiveram problemas com
a questão demográfica. Na prática, a poupança acumulada acabou
antes dessas pessoas falecerem e
isso gerou um problema de política pública concreto, solucionado
com a criação de um sistema composto de renda universal e capitalização”, descreve. Pires ressalta a
importância da aprovação de uma
reforma ampla, lembrando que a
razão de dependência – quantidade de inativos a serem financiados

Modelo previdenciário
híbrido, que inclui um
braço de capitalização,
colaboraria para reforçar
a poupança de longo
prazo e aumentar a
produtividade

“transição curta, mas palatável e
justa”, diz. Com esse modelo, Tafner estima uma economia de R$ 1,3
trilhão em dez anos, contra R$ 800
bi estimados com a PEC 287. Outra
novidade do texto de Tafner e Fraga
em relação à proposta que tramita
na Câmara é a possibilidade de que
os trabalhadores possam destinar
uma parcela dos depósitos correntes
do FGTS para sua conta capitalizada, engordando, dessa forma, as reservas para a aposentadoria.
Hélio Zylberstajn, professor da
FEA USP e coordenador do Proje-

Desafio demográfico
Razão de dependência crescerá 52,7% entre 2018 e 2060
Pop. 0-14 anos

15-64 anos

65+

Total

Razão de dependência total

2018

44.507

144.759

19.227

208.493

44,0%

2040

38.964

152.588

40.368

231.920

52,0%

2050

35.976

146.024

50.932

232.932

59,5%

2060

33.597

136.506

58.181

228.284

67,2%

Fonte: IBGE.
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por cada ativo – irá saltar de 44%
em 2018 para 67% em 2060. “Significa que, para manter o bem-estar da sociedade esses ativos terão
que ser 52% mais produtivos do
que hoje. Isso representa um crescimento da produtividade de 1,3%
ao ano”, afirma, lembrando que a
expansão média da produtividade
brasileira nas últimas três décadas
esteve abaixo desse percentual,
em 0,8% ao ano. Mas o pesquisador do IBRE também demonstrou
preocupação com a viabilidade de
uma reforma mais forte como essa.
“Quando olhamos o contexto geral das finanças públicas, a agenda
de decisões é muito pesada: salário mínimo, salário de servidores,
regra do teto, reforma tributária...
cada um desses temas leva a direções bastante complexas”, afirma.
“Além disso, as reformas que debatemos em geral no Brasil têm sido
feitas de forma incremental, com
o sistema político refratário a mudanças de grande porte.”
Para o advogado Flávio Martins
Rodrigues, sócio da Bocater Camar-

Insegurança jurídica
e volatilidade cambial
ainda são entraves
a ser combatidos
para a ampliação do
investimento em projetos
de infraestrutura

go, estimular planos de capitalização, incluindo os voluntários, também é importante para acomodar a
demanda da crescente fatia da população inserida em outros arranjos
de trabalho que não a carteira assinada, como os pejotizados ou cotistas de pessoa jurídica, citando o
exemplo do modelo inglês. “Desde a
era Thatcher observou-se com muito pragmatismo a transformação no

mercado de trabalho e percebeu-se
que o Estado tinha que dirigir menos
e incentivar mais modelos alternativos. Com isso, diminuiu-se o teto
do regime público inglês, criaramse planos de contribuição definida
para servidores e ampliou-se fortemente o modelo complementar com
plano básico a custo baixo e gestão
privada”, descreve.
Além disso, Rodrigues defende
que a reforma busque mais transparência na gestão do regime, especialmente no dos servidores públicos.
“Ainda que transparência não gere
soluções financeiras, gera satisfação
à sociedade”, diz. Esse mote também foi apoiado por Ricardo Patah, presidente da União Geral dos
Trabalhadores (UGT). Presente no
Rio Money Forum, Patah definiu
a UGT como reformista, desde que
haja “clareza, transparência e participação da sociedade na gestão”.
A UGT, afirma, “defende regime de
previdência único, urgência na convergência dos regimes atuais e fundos de previdência complementar
sem aporte de recursos públicos”.
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Integrar e regular
No difícil campo da infraestrutura
logística, farto em demanda por investimentos e desafios regulatórios,
a superintendente do BNDES Luciene Machado define como positiva a
busca por um planejamento integrado e continuado para o setor. “Sem
isso, o fato de cada ente subnacional,
quer município, estado ou governo
federal ter o seu próprio projeto sem
levar em conta uma otimização de
recursos de forma geral leva ou a
um desperdício de recursos públicos
inconcebível, ou à realização de conjunto de investimentos que entre si
não performam de forma adequada”,
afirma. “Vimos com razoável felicidade a aprovação em julho de um
Plano Nacional de Logística, olhando para horizonte 2030, com metas
como dobrar o aumento da carga
transportada por ferrovias, hoje em
15%. Talvez pela primeira vez seja
esse nível de ambição, embora ainda
precise ser detalhado como se quer
chegar a esses objetivos, converter
em ações específicas”, diz.
No evento, a executiva também
citou os esforços de se aprimorarem
os leilões de concessão no âmbito
do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), com iniciativas como
a fixação de um prazo mínimo de
100 dias entre o lançamento do edital e a realização do leilão, além da
preocupação de se criar uma rotina
de avaliação de obras. “Isso condiz
com tarefa adicional de estruturação de projetos, que se espera que
seja intensificada.” Luciene lembra
que no campo logístico ao novo governo caberá a gestão de temas não
menores, como a prorrogação antecipada de concessões ferroviárias
e, no setor aeroportuário, o destino

Rio Verde (GO) – obras de implantação do Polo de Cargas do Sudoeste de Goiás
da Ferrovia Norte-Sul: a infraestrutura logística poderá ganhar com uma visão mais
integrada proporcionada pelo Plano Nacional de Logística, mas ainda precisa vencer
desafios de instabilidade regulatória e financiamento de longo prazo.

dos aeroportos Santos Dumont (RJ)
e Congonhas (SP), bem como da
própria Infraero.
A insegurança jurídica continua
sendo o calcanhar de aquiles para
os atores do setor, dividida entre ausência ou reversão de regras e mau
desempenho das agências reguladoras. Luiz Idelfonso Simões Lopes,
executive chairman da gestora de
ativos canadense Brookfield, lista
uma série de exemplos tão variados
quanto os ativos a cargo da empresa no país, que no ano passado adquiriu a rede de gasodutos NTS, da
Petrobras, e os ativos de saneamento que eram da Odebrecht Ambiental. No caso do saneamento, cita o
desafio de lidar com 23 agências reguladoras diferentes, com decisões

diferentes, para operar água e esgoto no país. “Juntamente com a volatilidade cambial, a regulação é um
fator de alto teor político, sujeito a
rupturas a cada período eleitoral, o
que complica nossa atividade”, diz.
Nos últimos quatro anos, a empresa atraiu ao Brasil empréstimos
de US$ 15 bilhões. “Devido à alta
volatilidade cambial no país, sempre é preciso entrar com o câmbio
correto, senão não há negócio que
resista. O tempo dirá se fizemos
certo ou não”, diz. Lopes diz que
nos países em que opera, a gestora
tem como principal fonte de financiamento os tomadores de bonds.
“No Brasil, há um volume razoável
de emissão de debênture de infraestrutura. Mas o problema ainda é
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o prazo – 7 a 9 anos no máximo –,
e esses projetos precisam de horizonte maior”, afirma, reiterando a
importância do financiamento em
moeda local.
Para o executivo, o país ainda
conta com vantagens únicas como
alto potencial de crescimento, expansão da classe média, demanda
reprimida e oferta reduzida de energia, saneamento e transporte. Mas
diz que os problemas regulatórios,
somados ao aumento do ativismo
dos órgãos de controle, têm minado seu otimismo quanto a uma melhora logística nos próximos anos.

“Botamos uma pirâmide de cabeça pra baixo. O auditor analisa a
operação antes dela ser realizada.
Se isso fosse eficiente, não teríamos
visto os problemas que vimos nos
últimos anos”, diz. “Por exemplo,
temos 42 hidrelétricas no país, e
não vejo possibilidade de nenhum
novo projeto tão cedo. Os últimos
projetos estão todos na Justiça,
com liminar pra todo lado”, observa. “Enquanto a sociedade achar
que os TCUs são a solução, ou não
exercer sua força para que as agências reguladoras sejam tratadas de
forma profissional, as coisas con-

Composição do déficit habitacional
Ônus excessivo com aluguel para famílias com renda até
3 salários mínimos representa 50% do déficit habitacional
15%

5%
Adensamento excessivo
Ônus excessivo aluguel
Coabitação familiar
Habitação precária

30%

50%

Fonte: Fundação João Pinheiro.
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tinuarão acontecendo com prazos
incrivelmente longos.”
No campo da infraestrutura social, Gabriel Visconti, superintendente do BNDES, destacou no Rio
Money Forum que a mudança na
regulação do descontingenciamento de crédito para setor público que
entrou em vigor este ano foi um importante avanço para investimentos
nos municípios. “Achamos que isso
permitirá uma nova fase no planejamento desses entes, com um número
cada vez maior de projetos sendo
estruturados e apresentados”, afirmou. Ele lembra que, à exceção dos
estados que conseguiam incluir projetos municipais no plano de ajuste
fiscal (PAFs) e chamadas específicas
de algum programa do governo federal, como PAC e Avançar, aos municípios sobrava pouco espaço para
endividar-se. “Em geral, a infraestrutura social estava dedicada à sua
própria sorte.”
Para este ano, a Secretaria do
Tesouro Nacional reservou um estoque de R$ 24 bilhões (R$ 17 bi
com garantia da União e R$ 7 bi
sem) para realizar operações com
entes públicos. Até meados do ano,
entretanto, a adesão havia sido
baixa. Algo considerado natural
pelos agentes, levando em conta
que os municípios ainda precisam
reorganizar sua capacidade de planejamento. “Eles não têm essa tradição, mas temos ajudado na estruturação de projeto, levando linhas
de financiamento, chamando para
conversar”, diz citando um amplo
espectro de que vão da segurança
ao saneamento, mobilidade e iluminação à modernização da gestão.
No campo da habitação, Gustavo Poppe, sócio-diretor da Con-
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Fotos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

fiance Finanças e Negócios, ressaltou a importância do Minha Casa
Minha Vida (MCMV) na contenção do déficit habitacional. “Esse
déficit permaneceu na casa dos
10% na última década. Sem a presença do Estado, poderia ter subido para 15%”, afirma. Esse apoio
também se refletiu positivamente
no resultado das construtoras com
operação concentrada no MCMV,
“único segmento que permaneceu
rentável no mercado imobiliário
brasileiro durante a crise”, lembra
Poppe, ressaltando a ampliação
do subsídio, “que começou com
R$ 23 mil por unidade e hoje chega
a R$ 45 mil, sem contar o subsídio
na taxa de juros”, diz.
Poppe defende a ampliação do
programa, levando em conta as
mudanças no perfil de demanda
– como a tendência à redução do
tamanho médio –, bem como à demanda por aluguel. “Hoje há um
ônus excessivo do aluguel para famílias com renda de até três salários mínimos”, diz, afirmando que
a incompatibilidade entre renda e
valor de aluguel também é considerada déficit habitacional. Por
outro lado, no Brasil a rentabilidade do aluguel residencial para essa
faixa de renda é baixa – em torno
de 4,5% –, tornando esse segmento pouco atraente para investimento. “Por isso defendemos a criação
de um programa de locação social,
com uma demanda em torno de 10
milhões de imóveis”, diz. A proposta prevê a criação de um fundo
a ser rentabilizado pelos aluguéis,
e a oferta coordenada de serviços
de saúde e educação, segurança
pública, uso de energia renovável,
bem como programas de incenti-

Terminal de ônibus em Brasília: resolução de 2018 que permite o endividamento de
municípios abre oportunidade para ampliação de investimentos em infraestrutura
social como segurança, saneamento e mobilidade

vo a empreendedorismo local com
isenção tributária. “Dessa forma,
se melhoraria o potencial de venda
de imóveis ao mercado para liquidez do fundo com taxas subsidiadas e garantidas” diz.
Ricardo Henriques, diretor do
Instituto Unibanco, ressalta que
a falta de uma visão integrada na
expansão urbana em geral tem nos
custado caro. “Nossa história recente produziu visões segmentadas
em relação à ocupação do espaço,
distanciando moradia dos serviços, em vez de focar em cidades
com alta densidade demográfica,
multiusos e multifuncionalidade”,
afirma. A ideia de que serviços básicos como saneamento podem ser
resolvidos posteriormente a uma
expansão, diz, é um dos motivos

pelos quais não conseguimos hoje
vencer o dilema da última milha
em água e esgoto. “Além disso, a
falta de um planejamento integrado e o consequente isolamento de
projetos habitacionais facilitou o
sistema de fraudes em programas,
a apropriação do crime e controle
de território”, lamenta, defendendo a reversão desse quadro. “O
retorno do pensamento de uma
urbanização multifuncional traria
externalidades positivas em segmentos como segurança e mobilidade, mas também um ambiente
rentável para o setor privado”, diz.
“Um projeto será tão mais rentável
e sustentável quanto mais integrada for a urbanização. É um jogo
ganha-ganha, mas que até agora
foi jogado contra.”
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Ampliar fontes de
financiamento
Para engendrar um círculo virtuoso à
produtividade e ao crescimento econômico, Thomás Tosta de Sá, presidente executivo do Codemec, defendeu no evento uma melhor alocação
da poupança disponível, com a diversificação de instrumentos de crédito
a partir do estímulo ao mercado de
capitais. “No Brasil, poupança privada é em sua maior parte sequestrada
pelo governo através da alta carga de
impostos e emissão de títulos para
financiar seu déficit fiscal”, afirma,
apontando o tímido desenvolvimento da bolsa brasileira em relação a
outros países emergentes. “Enquanto
temos em torno de 350 empresas listadas, a China, que sequer tinha bolsas de valores no final dos anos 1970,
tem mais de 2,5 mil. E a Índia, mais
de 5 mil”, compara.
Fortalecer esse mercado é um
dos pontos-chave para o financiamento de longo prazo característico
de projetos de infraestrutura. Mas
esse impulso também precisa ser direcionado para a diversificação de
fontes a empresas de menor porte
que hoje carecem de alternativas de
financiamento e para as quais a operação nesse mercado ainda implica
um alto custo. “Com a inflação e a

taxa de juros em nível mais atraente
como vemos hoje, que desvia o foco
dos títulos públicos, temos a oportunidade de criar um novo mercado
brasileiro de acesso”, afirma, lembrando da malsucedida experiência
do Bovespa Mais, que em 15 anos
de vida conseguiu listar apenas 20
empresas. “Os pequenos e médios
empreendimentos é que darão a sustentação do desenvolvimento econômico brasileiro dos próximos 50
anos, por isso precisamos incluí-los
nesse esforço”, afirma.
Além da colaboração do equilíbrio macro, o cenário micro do setor
também tem dado sinais positivos
de mudança. Um deles foi a regulação pela CVM em julho de 2017
do equity crowdfunding, modalidade de recrutamento de investidores através dos quais empresas com
faturamento de até R$ 10 milhões
podem captar até R$ 5 milhões, e
que até agosto deste ano já tinha
levantado R$ 50 milhões. Flavia
Mouta, diretora da bolsa de valores
brasileira (B3), conta que o próximo
item dessa agenda é cobrir a lacuna
de captação entre R$ 5 milhões e
R$ 500 milhões. “Hoje o tíquete
médio movimentado na bolsa é de
R$ 1,1 bilhão, muito acima do viável para uma média empresa”, diz.

Na Comissão de Valores Mobiliários, desde o início do ano
estudam-se formas de redução dos
custos de observância – aqueles
que envolvem o cumprimento das
determinações para se fazer negócio nesse mercado. No início de
outubro, a Comissão colocou em
audiência uma minuta que propõe alterações em 14 instruções
e a revogação de quatro normativas para eliminar redundâncias
e sobreposições de regras, com o
objetivo de ampliar a eficiência e
reduzir custos. “Há ainda uma segunda etapa, para a qual reunimos
contribuições de grupos de mercado sobre alterações regulatórias
que exigem discussões mais aprofundadas, que serão priorizadas
na agenda regulatória da CVM”,
completa Antonio Carlos Berwanger, superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM.
Já o Ministério da Fazenda retomou este ano um grupo de trabalho
focado em financiamento de longo
prazo formado pelos principais atores do sistema financeiro que tem estudado experiências internacionais e
propostas de flexibilização do sistema
brasileiro. Segundo Flavia, da B3, em
novembro o grupo espera apresentar à
CVM uma proposta de reforma para

Baixo acesso ao mercado de capitais no Brasil
Número

Total com acesso ao
mercado

% do total

GRANDE (faturamento anual > R$ 400 milhões)

5 mil

294

5,88%

MÉDIA (R$ 20 a R$ 400 milhões)

30 mil

150

0,50%

4,5 milhões

0

0%

4,53 milhões

444

0,01%

Porte de empresas

PEQUENA (< R$ 20 milhões)
Total
Fonte: Cemec.
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os mercados de acesso e de dívida corporativa, e em 2019 refinar seu plano
de implementação. Flavia conta que
essa proposta deverá incluir temas a
princípio periféricos, mas de influência nas decisões dos empresários em
recorrer ao mercado de capitais. Entre eles, uma garantia de tratamento
confidencial às empresas interessadas
em testar o mercado, e a possibilidade de flexibilizar o prazo de apresentação de informações financeiras, já
que a trimestralidade pode não ser
compatível com o plano de negócios
de uma empresa de médio porte. Outro tema é a possibilidade de, tal qual
acontece nos Estados Unidos, se dar
poder extra ao voto do fundador do
negócio. “Há vários casos de empresas de tecnologia com alto potencial
de crescimento que preferem se listar
nos Estados Unidos em função dessa
vantagem, que aqui ainda não existe”,
conta Flavia. “Não é possível garantir
se uma mudança de regra reverteria
essa tendência de exportações de IPO,
mas não podemos fechar os olhos
para essa discussão.”
Flavia conta que, na proposta de
mercado de acesso, também se pretende apresentar um modelo parecido à diretiva europeia, em que a média empresa tenha um assessor que a
conduza à listagem na B3, acompanhe seu plano de negócio, diligência
tributária e financeira, e permaneça
com a empresa por um certo tempo
depois de sua entrada. Para Berwanger, essa iniciativa poderá mitigar
uma das dificuldades já observadas
nesse mercado de acesso, que é a falta
de agentes intermediários interessados em trabalhar com ofertas menores. Dentro desse grupo de trabalho,
a autarquia ainda defende um ajuste
na lei das SAs para flexibilizar regras

Distribuição setorial da carteira BNDES – posição em jun/18
Carteira de renda variável total (R$ 83,5 bi)
1%
2%

1%

1%
4%

2%

Mineração
Petróleo e gás

25%

8%

Papel e celulose
Energia elétrica
Alimentos e bebidas

12%

Bens de capital
Sucroalcooleiro
TI
Cadeia automobilística

24%

Logística/transporte

20%

Outros
Fonte: BNDES.

para médias e pequenas empresas,
dispensando-as de determinadas exigências. “Tornar-se uma SA é custoso. Tendo flexibilidade de modular
a legislação, o mercado passa a ficar
mais atrativo, a partir que esta empresa coloque na balança o custo de
captação bancário versus custo de
abrir capital, implementar governan-

ça, ser transparente com investidor
que entrará em sua companhia. Esperamos ter sucesso nessa alteração”,
diz Berwanger.
O executivo afirma que o aumento de listagens é fundamental
para também se desenvolver a cultura de investimento nessas empresas, seja por parte de investidores

Brasil comparado a outros países
(nível de capitalização/PIB)
111%
93%
83%
65%

38%

Brasil

China

Índia

Coreia do Sul

Tailândia

Fonte: WFE, dados de 2014.
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Menos subsídio, mais mercado
A decisão de igualar gradualmente a taxa de juros operada pelo BNDES à taxa
de juros de mercado, com a implantação da TLP, é outro fator que tende a estimular a busca de financiamento através o mercado de capitais. Eliane Lustosa,
diretora do BNDES, afirma que desenvolver esse mercado passou, inclusive, a
ser um dos objetivos do banco de desenvolvimento.“A ideia é identificar falhas
de mercado, atuando onde há mais externalidades”, diz.“Achamos que o banco
pode incentivar novas listagens de empresas e aumentar o market cap, levando
oferta de projetos para o mercado e atraindo investidores institucionais que
têm se focado em títulos públicos”, exemplifica.
No primeiro semestre de 2018 a carteira de renda variável do banco somava
R$ 83,5 bilhões, dos quais apenas cinco empresas – Petrobras, Vale, Fibria, JBS
e Suzano – respondiam por 72% do total. O objetivo, entretanto, é que mudar
o perfil dessa carteira, diz Eliane. “O banco tem realizado desinvestimentos, no
ano passado vendeu R$ 6,6 bilhões, e para este ano a meta é de R$ 12 bi. Mas
não há urgência: as ações se vendem num momento adequado, com preço
justo e liquidez”, afirma.
Um dos focos do BNDES é ampliar a atuação em fundos de investimento,
que até o primeiro semestre representavam 2% da carteira. A maior parte desse
capital está concentrada em private equity (46%), mas a ideia é migrar a atenção
para capital semente e venture capital.“Essa é uma forma importante de fazer o
chamado crowding in, trazer o setor privado para investir”, diz, indicando que os
R$ 3,1 bilhões em capital do BNDES comprometidos em 37 fundos de private,
venture e semente, abrangendo 15 setores (números do primeiro semestre de
2018), geram uma alavancagem de R$ 16,1 bilhões.

Em agosto deste ano, a bolsa brasileira (B3) contava com 730 mil CPFs cadastrados.
Apesar de ter crescido 15% no acumulado do ano, esse número representa
apenas 2% dos declarantes de imposto de renda
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especializados, seja por fundos de
pensão. “Sem liquidez no mercado
secundário, o interesse de empresas
e investidores fica reduzido. E é fundamental para a atração de investidores estrangeiros, que em geral têm
tíquetes altos e também estão mais
focados em ofertas grandes”, diz.
Nesse esforço, também entra o incentivo ao aumento da participação
de pessoas físicas investidoras, através de educação financeira e maior
estímulo à atividade de agentes autônomos. Até o final de agosto, 730
mil pessoas estavam cadastradas
na B3. “No acumulado do ano até
esse mês, houve um aumento de 110
mil novos CPFs, mas ainda assim é
pouco”, lamenta Luiz Guilherme
Dias, sócio da Sabe Consultoria.
“Isso significa 2% do número de
declarantes do imposto de renda,
ou 0,35% da população; em outros
países emergentes, esse percentual
chega a 5%.” O executivo da CVM
destaca a importância desse público
em mercados de acesso como o de
Londres, que possui mais de 3 mil
empresas listadas. “Lá, entretanto,
temos uma concorrência desleal que
é o benefício tributário que é dado
para o investidor pessoa física, que
não contamos no Brasil”, pontua.
Mesmo que seja um exemplo muito
longe da realidade brasileira, é um
exemplo de que ainda há muito terreno a ganhar, diz Flavia. “Precisamos aproveitar a conjuntura macro
positiva para fazer tudo o que pudermos para ajustar o que até agora
não funcionou. Temos uma tríade:
regulação, grupos de investidores
e intermediários financeiros, que
precisam caminhar juntos para que
o mercado de acesso seja uma realidade”, conclui.

CONJUNTURA MACROECONOMIA

Conforme a corrente
Nos últimos três anos, os empresários brasileiros tiveram que demonstrar habilidade para manobrar sua
vela financeira de forma a suavizar
o impacto nas mudanças do vento e
da corrente na oferta de crédito. De
2015 ao segundo trimestre de 2018, o
crédito do sistema financeiro nacional
para pessoa jurídica, somando recursos livres e direcionados, caiu 7 pontos
percentuais como proporção do PIB,
de 28,5% para 21,5%, menor nível
desde setembro de 2008. Somente no
BNDES – responsável por quase 80%
da contratação da carteira de pessoa
jurídica – a queda real acumulada nesse período foi de quase 44%.
Quando se observa tal evolução sob
uma ótica ampliada, entretanto, é possível identificar que parte desse resultado reflete não um problema de oferta,
mas uma manobra no leme corporativo em busca de custos de captação
mais baixos. No Relatório de Infla-

ção de setembro, o Banco Central demonstra que entre dezembro de 2015
e junho de 2018 os custos de operação
intercompanhia recuaram de 13,4%
para 9% ao ano. Já os de emissão de
debêntures saíram de 17,1% ao ano
em março de 2016 (máxima do período observado, que inicia em dezembro
de 2013) para 10,8% ao ano em junho. Com isso, o crédito de fontes não
bancárias apresentou crescimento real
de dois dígitos: 23% para o mercado
de capitais no acumulado de 12 meses
até o segundo trimestre do ano; e de
14,3% do setor externo.
Gilberto Borça, economista do
BNDES, lembra que o ciclo de política monetária foi um fator-chave nessa
mudança. “Passamos de uma taxa básica de juros de 14,5% em outubro de
2016 para os atuais 6,5%. Isso fomenta o mercado de capitais – principalmente o de dívida –, porque boa parte
dos títulos das debêntures é referen-

ciada em DI”, diz. Outra variável importante, que até meados do segundo
trimestre jogou a favor das fontes não
bancárias, foi o ciclo de liquidez global. “A despeito de a economia americana seguir um processo de elevação
da taxa de juros, até abril o BC europeu ainda estava em seu processo de
compra de ativos, e a liquidez global
se mantinha relevante. Mas o cenário
internacional se tornou mais conturbado com os episódios da Argentina e
Turquia, o que se somou ao processo
eleitoral no Brasil, e nosso mercado de
renda variável secou”, afirma Borça,
indicando, em termos de fluxo, uma
desaceleração no terceiro trimestre em
relação aos dois trimestres anteriores.
A expectativa do economista, entretanto, é de que mais além do ciclo
externo desfavorável, avanços regulatórios possam levar a um crescimento
mais perene do uso desse instrumento.
Como exemplo, Borça cita os resulta-

Crédito ampliado às empresas
SFN, mercado de capitais domésticos e setor externo (var. % real, def. pelo IPCA, ac.12 meses)
40%
30%

23,0%

20%
10%
0%

12,7%

13,6%

13,5%

12,9%

8,9%

1,8%

14,3%
3,9%

6,9%
-4,5%

-10%
-20%

-0,8%

-7,2%

-15,8%

-30%
2009

2010
Total

2011

2012
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Crédito bancário (SFN)

2014

2015
Externo

2016
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1T/2018

2T/2018

Mercado de capitais

Fontes: BCB, Cetip e Anbima.
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dos já observados em mudanças como
a instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) 476, de 2009, que
configurou a oferta pública de esforços restritos. “Esse tipo de oferta permite colocar papéis a um grupo menor
de investidores, eliminando a obrigação de levar a público com prospectos,
road shows, que é algo que encarece
muito a emissão de dívida para companhias”, descreve, afirmando que
mais de 80% das emissões passaram
a ser feitas nessa modalidade. Outro
instrumento com alto potencial, afirma, são as debêntures incentivadas
de infraestrutura (criadas em 2011,
pela Lei no 12.431). “Elas garantem
benefícios tributários a investidores
estrangeiros e pessoa física, e têm muito a crescer”, diz. Letícia Magalhães,
também economista do BNDES pon-

dera, entretanto, que o incentivo para
pessoa física previsto nesse papel, que
torna sua adesão mais atrativa, acaba
distorcendo o perfil de investidor que
seria ideal para os projetos mais caros
e de mais longo prazo como são os
de infraestrutura. “Hoje os fundos de
pensão não entram nessas debêntures
porque a maior participação de pessoa física acaba puxando a taxa para
baixo. Acho que se deveria pensar em
mudanças para atrair mais esse outro
tipo de investidor com perfil de longo
prazo”, diz.
No caso das debêntures corporativas, Borça aponta a necessidade de
se aumentar a base de investidores,
para garantir liquidez. “Em geral,
quem compra muito esses papéis são
os bancos intermediários da oferta.
Só recentemente é que investidores

Estoque de dívidas via mercado de capitais domésticos
(% do PIB)
Debêntures

Deb. incentivadas

Promissórias

Total

2008

1,9%

0,0%

0,6%

2,5%

2009

2,3%

0,0%

0,4%

2,8%

2010

3,0%

0,0%

0,3%

3,2%

2011

3,2%

0,0%

0,3%

3,5%

2012

4,0%

0,1%

0,2%

4,3%

2013

4,0%

0,2%

0,2%

4,4%

2014

4,1%

0,3%

0,3%

4,7%

2015

4,0%

0,4%

0,1%

4,5%

2016

3,6%

0,4%

0,1%

4,2%

2017

3,7%

0,5%

0,4%

4,6%

1T/2018

3,8%

0,6%

0,3%

4,7%

2T/2018

3,9%

0,7%

0,5%

5,0%

Fontes: BCB, Cetip e Anbima.
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institucionais estão ‘encarteirando’
mais essas debêntures. É importante
ter players de maior porte”, descreve. Para o economista, uma maior
padronização das emissões poderia
contribuir para aumentar a atratividade, e consequentemente a liquidez,
desse mercado secundário.
Devido ao baixo prazo médio desses papéis – debêntures corporativas
dificilmente ultrapassam o horizonte
de cinco anos – os recursos captados geralmente são destinados ao
refinanciamento de passivos. “No
último ano também vimos bastante
dívida emitida via nota promissória,
basicamente voltada para gerar capital de giro de curto prazo para as empresas”, completa Borça, reforçando
que essa estratégia garante uma melhor gestão dos passivos. “Em um
momento em que as empresas ainda
estão no meio de seu processo de desalavancagem, em que a retomada é
muito lenta, o mercado de capitais
tem cumprido um papel importante”,
diz. Essa vantagem, entretanto, ainda
está concentrada em poucos setores –
no caso das debêntures, como energia elétrica e transporte –, e grandes
companhias. Análise publicada no
Relatório de Inflação de junho do BC
com uma amostra de empresas com
operações de crédito junto ao BNDES
indicou que nas empresas de menor
porte, com menos acesso ao mercado
de capitais e externo, tiveram queda
de, respectivamente, 17,6% e 24,2%
nas operações com recursos livres e
recursos direcionados exceto BNDES
entre dezembro de 2016 e maio de
2018 – além de uma queda de 40,7%
no saldo de crédito junto ao BNDES
no mesmo período. (S.M.)

COMÉRCIO EXTERIOR

O primeiro acordo comercial de
nova geração assinado pelo Brasil
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

A participação do Chile nas exportações e importações brasileiras foi, no
máximo, de 3,1% ao longo de 2005
a janeiro-setembro de 2018, e a balança comercial foi sempre superavitária para o Brasil, exceto em 2009.
No ranking dos principais mercados
de exportações, o Chile ocupou o
sexto lugar com participação nas exportações totais de 2,9%, e na lista
dos principais importadores, o décimo lugar com participação de 2,3%.
O Brasil possui um acordo de livrecomércio de mercadorias com o Chile, desde 1996 e, em 2015, as trocas
comerciais são realizadas num regime de pleno livre-comércio.
Em abril deste ano, os governos
dos dois países anunciaram que iniciariam negociações para a realização de um novo acordo. Esse seria
um acordo amplo de nova geração,
onde questões não tarifárias e práticas regulatórias são incluídas. Em
20 de outubro foi anunciado o término das negociações e é esperado
que possa ser assinado pelos governos até o final deste ano. Além de
ter sido uma negociação em tempo
recorde (quatro meses), o acordo
marca uma possível nova diretriz na
agenda de comércio do Brasil.

O acordo inclui temas como: serviços, meio ambiente, cláusulas trabalhistas, gênero, propriedade intelectual, comércio eletrônico, micro,
pequenas e médias empresas, facilitação de comércio, boas práticas
regulatórias, corrupção, políticas
de concorrência, telecomunicações,
convergência regulatória para produtos orgânicos, barreiras fitossanitárias, compras de governo, e cadeias regionais e globais de valor. O
foco do acordo não é acesso a mercados via as medidas tradicionais,
pois já existe livre-comércio entre
os países. No entanto, ao introduzir
medidas de facilitação de comércio
e práticas regulatórias convergentes, espera-se que ocorra um novo
impulso nas trocas comerciais. É
um resultado desejado, mas uma
das principais motivações estaria na
percepção de que a ampla agenda de
comércio demandada nas mesas de
negociações não será resolvida no
sistema multilateral e, sim, via acordos regionais e bilaterais.
A possibilidade de negociar temas
“novos” para a agenda brasileira foi
facilitada e motivada pelo histórico
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Part (%) do Chile nas exportações e importações brasileiras
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que o Chile já possuía experiência

Estados Unidos, principalmente no

barreiras técnicas, investimentos,

nos temas não tarifários, como no

campo dos direitos de propriedade

serviços, telecomunicações, comér-

CPTPP. Em adição, na Aliança do

intelectual. Além disso, foi retirada a

cio eletrônico, compras de governo,

Pacífico muitos desses temas estão

possibilidade de o setor privado acio-

políticas de competição, empresas

presentes, como também na agenda

nar diretamente um governo membro

estatais,

intelectual,

brasileira um possível acordo entre

do acordo, caso considerasse que a

trabalho, meio ambiente, coopera-

a Aliança e o Mercosul. No entan-
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medidas

propriedade

CONJUNTURA COMÉRCIO EXTERIOR

Exportações, importações e saldo comercial no comércio Brasil-Chile em US$ bilhões
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Fonte: Comex Stat.

to, como o diretor do Departamento

e, no linguajar atual, cadeias regionais

passo importante. Não podemos,

de Integração Econômica Regional,

de valor, está no radar das políticas de

no entanto, ser “simplistas”. O Chi-

o ministro Michel Arslanian Neto,

estímulo à integração, desde os anos

le possui 26 acordos que cobrem 64

ressaltou em entrevista para a TV

de 1990. No entanto, nunca havia sido

mercados, entre esses Estados Uni-

Senado, o Brasil trouxe novas con-

institucionalizada num acordo. É pre-

dos, União Europeia, Canadá, Japão,

tribuições, em especial, numa nego-

ciso esperar para observar se a inclu-

China. Realizar um acordo de nova

ciação sobre um acordo setorial de

são dos novos temas poderá facilitar a

geração com o Brasil não foi uma ta-

produtos orgânicos que facilita a

montagem das cadeias. Em princípio,

refa difícil. Para o Brasil foi um pas-

certificação. Ademais, o acordo com

um grau elevado de liberalização dos

so relevante, mas o PIB corrente em

o Chile é um exercício importante

serviços e medidas de convergência

dólares de 2017 do país é 7,4 vezes o

para que o Brasil construa suas po-

regulatória de padrões e certificados

do Chile. Por mais que as novas regu-

sições em acordos que estão na mesa

deverá ajudar.

lações possam levar ao aumento de

de negociações, como o do Canadá.

Esperamos que o próximo passo

comércio de mercadorias e serviços,

Outra novidade do acordo Brasil-

seja a procura por acordos da nova

os impactos seriam pequenos e não

Chile em relação ao CPTPP é o capí-

geração com os outros parceiros da

suscitariam pressões protecionistas

tulo sobre cadeias regionais e globais

América do Sul, inclusive com os pa-

dos setores domésticos brasileiros. O

de valor. O principal mercado das

íses do Mercosul. A institucionalida-

desafio será o de fazer esses acordos

manufaturas do Brasil é a América do

de do bloco é distinta, mas avançar

com parceiros do Norte. Sob esse as-

Sul e estudos sobre a viabilidade de se

através de compromissos formais

pecto, o acordo com o Chile repre-

construir cadeias produtivas regionais

com a agenda da nova geração é um

senta um aprendizado importante. 
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COM O
CONHECIMENTO
DA FGV,
NÃO EXISTEM
LIMITES.
NEM
GEOGRÁFICOS.

MBA FGV ONLINE_
VO C Ê C O N E C TA D O À F G V.
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Fa ç a o M B A q u e a co m p a n h a
a sua vida.
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fgv.br/mba

SEJA O QUE VOCÊ
GOSTARIA DE ENCONTRAR
QUANDO BUSCA
UMA REFERÊNCIA.

referência
O Q U E FA Z VO C Ê Q U E R E R M A I S ?

CONHEÇA OS CURSOS

É MAIS QUE MBA. É FGV.

