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Embora a necessidade de um ajuste fiscal seja
consenso dentro da equipe econômica, a forma
de fazê-lo difere. De um lado, há aqueles que
consideram premente estancar a sucessão de
déficits primários, que começaram em 2014 e
caminham para se repetir pelo terceiro ano em
2016, salvo mudanças drásticas nos rumos do país.
Outros defendem que a melhor maneira de ancorar
as expectativas fiscais de longo prazo é através de
um processo de negociação com os congressistas,
que, naturalmente, é mais lento.

A crise política que se agravou na primeira semana
de dezembro, com o acolhimento pelo presidente
da Câmara sobre o pedido de impeachment da
presidente Dilma Rousseff, lançou mais incertezas
sobre os cenários da economia brasileira para os
próximos anos. Em certa medida, no entanto, a
definição sobre a permanência ou não de Dilma na
presidência, é um fator essencial para que o país
comece a sair da letargia que se encontra.

Ponto de Vista

Superendividamento
46 Mal que cresce sem remédio eficaz

A vitória de Mauricio Macri na Argentina parece
indicar que um ciclo populista começa a se fechar
na América Latina, dando lugar a uma nova etapa de
políticas econômicas mais liberais. Porém, como bem
demonstra a dramática situação atual da economia
brasileira, que experimentou sua reviravolta
ortodoxa a partir do final do ano passado, não é
nada certo que Macri venha a ser bem-sucedido nos
imensos desafios que tem pela frente.

Uma pesquisa nacional inédita feita pelo Centro
de Pesquisas em Direito e Economia da Escola
de Direito da Fundação Getulio Vargas do Rio de
Janeiro (CPDE/FGV Direito Rio) em março de 2014 e
ainda em fase de avaliações constatou que 7,3% das
2.002 pessoas que responderam ao questionário de
62 perguntas declararam-se superendividadadas,
ou seja, contrataram obrigações financeiras sem
possibilidades de pagá-las, a não ser com sacrifício
do padrão mínimo de sobrevivência. No mesmo ano,
o índice de superendividamento de pessoas físicas
no Reino Unido, por exemplo, era de 6%.
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Desigualdade social

20 “2016: tão difícil ou pior que este”

52 Teste de resistência

A forte presença no mercado externo sempre
esteve nos planos de Marco Stefanini. Do início da
internacionalização, em 1996, para cá, sua empresa
de serviços de tecnologia da informação fincou
bandeira em 35 países, que em 2014 representaram
metade do faturamento do grupo – de R$ 2,35
bilhões, contra R$ 670 milhões em 2009 – e este
ano deverão colaborar para que seu crescimento se
mantenha em dois dígitos. Crescer lá fora foi a saída
encontrada, já que internamente a empresa se
prepara para um 2016 igual ou pior que 2015.

Mesmo marcando o início da atual recessão – a
partir do segundo trimestre, conforme os cálculos
do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos
(Codace) da FGV –, em 2014 o Brasil ficou menos
desigual. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) divulgada em novembro,
nesse ano o rendimento dos 10% mais pobres
aumentou 4,1% em relação a 2013, enquanto o
dos 10% mais ricos registrou queda de 0,4%. A
pergunta que fica é como manter os programas
sociais com o agravamento da crise econômica?

14 A Argentina e o desafio da centro-direita
latino-americana
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Nota do Editor
O acolhimento do pedido
de impeachment da presidente Dilma Rousseff no
começo de dezembro jogou mais incertezas sobre a
economia brasileira. Se, por um lado, no primeiro momento os mercados reagiram favoravelmente, já que
o movimento sobre o impeachment, independente do
seu resultado, pode tirar o país da paralisia política
e, consequentemente, econômica em que se encontra,
por outro o risco de que o processo se arraste pode
levar a uma piora das expectativas. O quadro se agravou, ainda mais, na segunda semana de dezembro,
com carta que o vice-presidente da República, Michel
Temer, enviou à presidente, sobre a falta de confiança
nele depositada e no seu partido, o PMDB, do qual é
presidente. Uma ruptura de parte do PMDB, uma das
bases aliadas do governo.
Já se sabe que nos próximos meses, as notícias sobre a economia brasileira vão ser muito ruins. A taxa
de desemprego já está subindo há algum tempo, a economia deve encolher 3,6% este ano e 3% em 2016
segundo previsões do Boletim Macro IBRE, sujeitas
a novas revisões, e a inflação vai superar a casa dos
10% este ano. Isso sem falar na dramática situação
fiscal do país. Curiosamente, o que tem intrigado os

economistas, a renda do trabalhador ainda não deu
sinais de queda acentuada, segundo as estatísticas
que vêm sendo divulgadas. Ou seja: a crise que aí está
ainda não chegou com a mesma intensidade no bolso
do consumidor, em especial os de menor renda. Responsável por 68% dos empregos gerados, o setor de
serviços continuava, até setembro, segundo dados da
Pnad contínua, empregando mais do que demitindo.
Estudos do IBRE sinalizam que isso começará a mudar
já no primeiro trimestre de 2016, com encolhimento
da renda do trabalhador.
Todo esse quadro de incertezas – onde também tem
papel essencial os rumos da Operação Lava Jato sobre
o envolvimento de políticos –, que leva o presidente da
Stefanini, Marco Stefanini a acreditar que 2016 será
igual ou pior que este ano, na entrevista do mês, pode
começar a tomar outro rumo quando o nó político
for desatado e os índices de confiança inverterem sua
trajetória de queda. Enquanto isso não ocorrer, o país
continuará paralisado e quaisquer previsões correm o
risco de desmoronar.

Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br
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As duas estratégias da
busca pela âncora fiscal
Luiz Guilherme Schymura
Doutor em Economia pela FGV/EPGE

O PIB brasileiro deve cair cerca
de 3% tanto em 2015 quanto em
2016, de acordo com as últimas
projeções apresentadas no Boletim
Macro do IBRE. São resultados desanimadores, que contrastam com
um mundo que cresce acima de
3%. Tamanho descompasso provoca perplexidade e estimula o debate
sobre suas causas.
Na verdade, já existe entre muitos analistas um grau razoável de
concordância sobre algumas das
raízes do mau momento do país.
Uma delas é a disfuncionalidade do
sistema político, que não consegue
responder de forma adequada ao
desarranjo fiscal já contratado. O
que sugere um sistema institucional ainda débil em termos de impedir a irresponsabilidade fiscal. O
desempenho da classe política na
intermediação dos conflitos distributivos parece não ser tão efetivo
no Brasil quando comparado com
a maioria dos países desenvolvidos
e em desenvolvimento. As razões
da pouca efetividade na contenção
da desordem econômica pela classe
1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 015

política, por outro lado, são menos
claras e consensuais.
De qualquer forma, há aspectos
intrigantes na crise fiscal. Diante de
níveis de estoque de dívida ainda relativamente comportados em comparações internacionais, a depender
do critério escolhido, as matérias
negativas veiculadas nos meios de
comunicação parecem excessivas.
Afinal, a dívida líquida brasileira
do governo geral atingiu 34,7% do
PIB em 2014. É um número que não
assusta quando comparado com os
níveis de outros países emergentes
com rating soberano igual ao brasileiro, ou até melhor, como Turquia
(25,5%), África do Sul (40,5%) e
Colômbia (27,9%).
Muitos analistas argumentam
que o indicador a ser acompanhado é o da dívida bruta, pois assim
se contorna a questão da análise
da qualidade dos créditos detidos
pelo setor público. Com efeito, o
Brasil já não exibe uma posição tão
favorável quando a comparação
internacional é feita com a dívida
bruta. Tendo atingido 64,5%1 em

2014, o indicador é bem pior que o
de Turquia (33,5%), África do Sul
(45,9%) e Colômbia (38,0%).
No entanto, quando se analisa
a qualidade dos créditos do setor
público brasileiro, a fotografia
muda de tonalidade. Grande parte
é composta pelas reservas internacionais, na forma de títulos livres
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de risco dos Estados Unidos e papéis de outras nações com rating
elevado. E, quanto à parcela correspondente aos créditos dos bancos públicos, parcela expressiva
se refere a operações do BNDES,
cuja carteira exibe níveis muito
baixos de inadimplência, já que
entre os grandes tomadores estão
alguns dos grupos empresariais
mais sólidos do Brasil. A inadimplência da carteira do BNDES foi
de 0,01% em 2014, comparado
a 2,8% para o sistema financeiro
nacional (SFN) como um todo. No
mesmo ano, créditos do BNDES
classificados entre os níveis AA
e C, considerados de baixo risco,
representavam 99,7% da carteira total do banco, também acima
da média do SFN, de 93,2%. Em
resumo, a dívida líquida brasileira, que desconta da dívida bruta
créditos basicamente de alta qualidade, não deveria ser considerada
um mau indicador.
Ainda assim, os problemas fiscais tampouco são uma miragem
dos agentes econômicos. Quando se
passa dos estoques para os fluxos, é
inegável a deterioração das contas
públicas. Em poucos anos, o país
saiu de superávits primários do setor público consolidado entre 3% e
4% do PIB para déficits em torno
de 1%. O pior, no entanto, é que
se chegou a uma situação em que
a classe política não consegue criar
uma perspectiva de solução efetiva
para o impasse fiscal. Com isso, a
confiança dos agentes econômicos é
minada, pois se projeta um avanço
muito veloz da dívida. As perspectivas são de uma evolução da dívida
bruta de 64,5% do PIB em 2014
para 82% em 2016. A queda da

confiança enfraquece o consumo,
o investimento e o crédito, prejudicando as principais bases tributárias e aprofundando o déficit fiscal,
numa espécie de círculo vicioso.
A crise atual tem causas estruturais. O sistema previdenciário
brasileiro, por exemplo, é talvez o
mais benevolente do mundo, e – se
nada for feito – levará a um aumento crescente da despesa pública
como proporção do PIB por muitos
anos, na esteira do envelhecimento
da população.

A impressão que acaba
por predominar é a de
um cenário no qual
os resultados fiscais
primários ficarão aquém
do necessário daqui
para frente

Em linhas gerais, o que se observa são instituições – que dão corpo
à democracia brasileira – aptas a
atender à demanda por direitos de
grupos organizados. No entanto,
quando se trata de restringir benefícios, frente a um cenário econômico
adverso, a resposta que as instituições políticas têm apresentado é
insuficiente para mitigar o risco de
distúrbios na ordem econômica. Por
conta disso, é inevitável que ocorra
a “desancoragem” das expectativas
D e z e m b r o 2 015 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 11
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do resultado fiscal estrutural. Os
agentes econômicos passam a colocar em dúvida a solidez das contas
do setor público no longo prazo.
Dessa forma, o quadro hoje é
o de uma situação fiscal conjunturalmente aceitável, mas estruturalmente deteriorada. A impressão
que acaba por predominar é a de
um cenário no qual os resultados
fiscais primários ficarão aquém do
necessário daqui para frente. A expectativa é a de que as casas legislativas não conseguirão reverter, na

Na busca de ancorar as
expectativas fiscais, há
na gestão econômica do
segundo mandato de
Dilma uma permanente
tensão entre duas
correntes de visão

dimensão necessária, os direitos já
obtidos, ou conter os que virão a ser
concedidos, traduzidos em aumento
das despesas públicas.
Naturalmente, reduzir direitos
não é uma tarefa tranquila em nenhum contexto. Não há dúvida de
que é muito mais fácil constituir
normas com o intuito de atender
ao aumento de benefícios de grupos organizados em detrimento dos
chamados interesses difusos, mesmo que estas venham a representar
12 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 015

ampliação de custos para a maior
parte da população.
Mas esse é o desafio inescapável
da classe política na atual quadra
histórica, e deve ser enfrentado. É
fundamental reverter o cenário das
expectativas negativas quanto ao
cenário de desempenho fiscal estrutural. Apesar da tempestade de
críticas que vem desabando sobre
a presidente Dilma Rousseff desde
o início do seu segundo mandato,
o fato é que ela vem dando sinais
de que está tentando solucioná-lo.
Ao escolher Joaquim Levy para o
Ministério da Fazenda e Nelson
Barbosa para o Ministério do Planejamento, a presidente colocou
a economia brasileira inequivocamente na rota do ajuste.
Uma agenda estrutural que enfrente as causas mais profundas do
atual descompasso é quase um corolário do caminho escolhido pela
presidente e, a bem da verdade, já
foi contemplada em algumas medidas aprovadas (seguro-desemprego,
pensão por morte, reversão de desonerações etc.). Adicionalmente, o
governo discute uma nova rodada
de reforma da Previdência, embora
seja evidente que a instabilidade do
quadro político dificulte enormemente esta ação.
Entretanto, se a direção está correta, nota-se na gestão econômica do
segundo mandato de Dilma uma espécie de permanente tensão entre duas
correntes que propõem ações para reancorar as expectativas fiscais.
De um lado, há aqueles que consideram premente estancar a sucessão de
déficits primários, que começaram em
2014 e caminham para se repetir pelo
terceiro ano em 2016, salvo mudanças
drásticas nos rumos do país. Segundo
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esta leitura, uma resposta positiva nos
resultados fiscais, já no curto prazo, é
primordial para ancorar as expectativas. É uma abordagem compatível
com quem vê muito resultado a colher
no desafio de curto e curtíssimo prazo.
Provavelmente contém a ideia de que à
medida que os maus resultados fiscais
vão se sucedendo, há uma degradação
adicional das condições econômicas
e políticas que vai tornando cada vez
mais difícil revertê-los. Assim, não há
nenhuma desconsideração pela agenda
das reformas, bem pelo contrário, mas
sim a orientação de que esta, embora
fundamental, tem um poder pequeno
de substituir a ação no front imediato
– até porque as medidas de fundo são
lentas tanto na sua aprovação quanto
nos seus efeitos.
De acordo com a percepção da
segunda corrente, a melhor maneira
de ancorar as expectativas fiscais de
longo prazo é através de um processo
de negociação com os congressistas,
que, naturalmente, é mais lento. Assim, como o problema é de natureza
estrutural, a agenda do ajuste fiscal,
por meio de reformas mais profundas, seria construída paulatinamente,
com foco no equilíbrio a ser alcançado mais à frente. Não há desconsideração pelo problema imediato, mas
provavelmente se enxerga a deterioração atual com lentes um pouco menos alarmadas do que as da primeira
corrente – não no sentido de que o
déficit no curto prazo não deva ser
combatido, mas sim de que o prazo
para atuar não é tão exíguo.
Assim, ambas as visões concordam quanto ao objetivo – ancorar
as expectativas fiscais – e quanto ao
papel central que as casas legislativas
têm na construção da percepção de
estabilidade fiscal. No entanto, exis-

te a divergência quanto aos meios. O
primeiro grupo não crê que seja possível chegar ao ajuste fiscal necessário
no longo prazo sem um choque na
gestão das contas públicas já no curto
prazo. Grosso modo, ceder a alguns
grupos de pressão detonaria um processo que geraria concessões a outros
conjuntos organizados, o que inevitavelmente inviabilizaria os ajustes
necessários. No caso da segunda corrente, há o entendimento de que, sem
uma ampla negociação com a classe
política, resistências seriam criadas,

As propaladas
divergências entre a
Fazenda e o Planejamento
são muito mais uma
questão de gradação das
ênfases entre o desafio de
curto prazo e o estrutural

o que tornaria inviável implementar
uma estratégia de redirecionamento
da economia. Contudo, esta corrente
está ciente de que há sempre o risco
de os sinais percebidos pelos agentes
econômicos serem ambíguos.
Ambos os grupos entendem perfeitamente o canal de deterioração
adicional que surge com a eventual
segunda perda de grau de investimento, ocasião em que grandes fundos de investimento internacionais
seriam obrigados a reduzir ou eli-

minar sua exposição ao Brasil. No
entanto, a gravidade do fato é mais
realçada pela primeira corrente, o
que não significa que a segunda subestime suas consequências.
Em todas as controvérsias reportadas pela imprensa no interior do
governo sobre a condução da política
econômica, a Fazenda sempre despontou como o polo que menos admite
ceder espaço, mesmo de curtíssimo
prazo, na missão de ajustar as contas
públicas. Pelo que se tem visto em suas
ações, o Ministério do Planejamento
estaria atuando mais alinhado com a
segunda corrente aqui descrita.
Dado o quadro sócio-político-econômico atual do país, é difícil afirmar
qual das duas estratégias teria mais
chances de êxito. Fica claro, contudo,
que as propaladas divergências entre
a Fazenda e o Planejamento são muito mais uma questão de gradação das
ênfases entre o desafio de curto prazo e o estrutural, mas com uma visão
parecida sobre a natureza tanto de
um quanto de outro. Assim, o espaço
para a negociação e a complementaridade é grande. Levy e Barbosa compõem uma equipe econômica capaz e
experiente, mas que enfrenta, provavelmente, a pior crise (se for considerado o aspecto estrutural) do período
pós-redemocratização.

Apurado pelo conceito internacional, em que
incorpora os títulos livres na carteira do Bacen.
Para mais detalhes sobre as duas metodologias, ver: http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/
port/2008/03/ri200803b4p.pdf.
1

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte, ou da maioria, dos que contribuíram para a
confecção deste artigo.
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A Argentina e o
desafio da centro-direita
latino-americana
Samuel Pessôa
Pesquisador associado da FGV/IBRE

A vitória de Mauricio Macri na Argentina parece indicar que um ciclo
populista começa a se fechar na América Latina, dando lugar a uma nova
etapa de políticas econômicas mais
liberais. Porém, como bem demonstra
a dramática situação atual da economia brasileira, que experimentou sua
reviravolta ortodoxa a partir do final
do ano passado, não é nada certo que
Macri venha a ser bem-sucedido nos
imensos desafios que tem pela frente.
Como região mais desigual do planeta, a América Latina é particularmente vulnerável a ideologias populistas, que podem ser tão eficazes em
promover desequilíbrios econômicos
quando estão no poder quanto em
impedir e travar ajustes quando estão
na oposição – um risco muito real
para o presidente eleito da Argentina,
que não terá maioria no Congresso.
Macri derrotou seu rival peronista, Daniel Scioli, por apenas 3% dos
votos, a mesma margem pela qual a
presidente Dilma Rousseff venceu
Aécio Neves no ano passado (uma
coincidência à qual voltaremos no final deste artigo). A vitória apertada
mostra que o peronismo permanece
como uma força política muito forte
14 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 015

na Argentina, o que forçará o novo
presidente a tentar preservar ao máximo as classes mais desfavorecidas
dos inevitáveis efeitos negativos em
curto prazo do ajuste macroeconômico. Se Macri não for bem-sucedido
no manejo dessa operação de delicado
equilíbrio econômico-sócio-político, é
bastante provável que tenhamos em
quatro anos Cristina Kirchner de volta
às rédeas presidenciais da Argentina.
Assim, o desafio da centro-direita
latino-americana em situações como
a troca de guarda que acaba de acontecer na Argentina – e que pode se
repetir em outros países da região – é
o de mostrar que tem um pacote de
políticas públicas que simultaneamente entrega desempenho econômico
superior ao do populismo e atende às
necessidades dos mais desfavorecidos.
No caso argentino, as dificuldades
são particularmente atemorizantes,
dada a profundidade com que o populismo se instalou nas políticas públicas e nas instituições do país. Em
primeiro lugar, há que se atacar uma
inflação em torno de 25% a 30% ao
ano, produzida pela necessidade de
imprimir moeda para cobrir o déficit
público de cerca de 7% do PIB, com

déficit primário de 4,8% do PIB (projeção para 2015 do Itaú Unibanco,
excluindo a valorização apenas contábil das reservas do Banco Central
da República Argentina, BCRA).
A dívida pública argentina, embora não seja grande, até como
efeito do calote e da renegociação
da década passada, vem crescendo, e saiu de 32% do PIB em 2011
para 41% em 2014. Um grande
problema do país são os subsídios,
que estão na casa de 4% do PIB,
ou 20% do gasto público – metade
relativo à energia elétrica, metade
a gás e transportes. Como resultado da política de maciços subsídios, a Argentina transformou-se
de exportadora em importadora de
energia (hoje as compras externas
já chegam a 15% do consumo).

PONTO DE VISTA

Já a política de tributar a exportação de commodities agrícolas fez
com que o país deixasse de ser um
grande exportador de carne, sendo
ultrapassado na região pelo Brasil,
Uruguai e Paraguai. Hoje, a Argentina está virtualmente sem reservas
(quando se consideram os compromissos em moeda estrangeira) e o
câmbio está sobrevalorizado, com a
cotação no mercado negro aproximadamente 50% acima do oficial.
Os planos imediatos da nova equipe econômica argentina, a ser liderada
pelo prestigiado economista Alfonso
Prat-Gay, ex-presidente do BCRA,
vêm sendo reportados nos meios de
comunicação. Segundo esses informes,
eles devem incluir uma substancial
desvalorização do câmbio e a elevação dos juros, como forma de tentar
recompor as reservas internacionais.
Preços de serviços de utilidade pública serão descomprimidos, e o governo
terá a arma de cortar subsídios para
empreender o ajuste fiscal – no que é
menos dependente, segundo analistas
locais, do que o governo brasileiro,
para o qual os necessários aumentos
de impostos e alguns itens de corte de
despesa dependem de dificílimas negociações com o Congresso.
O ajuste das contas públicas e um
programa monetário crível seriam as
armas para conter aos poucos a inflação, que com certeza subirá ainda mais
em 2016. Finalmente, há que se buscar
a paz com os chamados hold-outs, detentores rebeldes da dívida externa do
país, cuja renegociação foi aceita pela
grande maioria dos credores. Este é um
passo fundamental para que a Argentina reabra as portas do financiamento
internacional voluntário.
Há uma enorme “agenda microeconômica” a ser tocada na Argentina,

depois de muitos anos em que o populismo, o protecionismo e o estatismo criaram todo o tipo de distorção
na economia. No campo estritamente
macroeconômico, por outro lado, o
país deveria evoluir para a flutuação
do câmbio (possivelmente acompanhada de um regime de metas de inflação, se for seguir o figurino típico
dos seus pares emergentes).
A experiência brasileira da flutuação do câmbio em 1999 mostrou que
é possível controlar a alta da inflação
se houver simultaneamente um ajuste

No caso argentino,
as dificuldades são
atemorizantes, dada a
profundidade com que o
populismo se instalou nas
políticas públicas e nas
instituições do país

fiscal profundo: na época, o Brasil melhorou seu resultado primário do setor
público consolidado em três pontos
percentuais do PIB. Há, entretanto,
uma diferença substancial entre a situação brasileira em 1999 e a argentina
de hoje: o Brasil partiu de uma inflação muito baixa, com o IPCA tendo
registrado 1,65% em 1998. Já na Argentina, o ponto de partida é uma inflação de quase 30% ao ano.
De qualquer forma, Macri e sua
equipe econômica podem torcer para

que o atual ajuste argentino se pareça
com aquele experimentado pelo Brasil
em 1999, e não por este em que nosso país vem penando no momento. É
importante lembrar que a economia
brasileira teve desempenho muito
bom em 2000 – com crescimento
de 4,3% e inflação de 5,97% (após
8,94% em 1999) –, e descarrilou novamente por causa de fatos negativos
novos em 2001, como o apagão e o
próprio contágio da crise argentina.
É interessante que o ajuste econômico argentino seja conduzido por
um governo de centro-direita que
combateu as forças populistas que
geraram os desequilíbrios, enquanto
o atual ajuste brasileiro é feito pela
própria administração que levou ao
desajuste, mas que mudou de forma
radical a orientação de política econômica. Como no Brasil, a campanha
argentina deu pouca atenção aos temas espinhosos envolvidos no ajuste,
que sempre têm um caráter antipopular, e Macri venceu se concentrando
mais em assuntos políticos. Ainda
assim, o novo presidente recebeu um
claro mandato popular para reverter
a maré populista, enquanto no Brasil a presidente Dilma Rousseff tenta
algo parecido a partir de um monumental “estelionato eleitoral”.
Como ambas as vitórias foram
apertadas, e por margem quase idêntica, pode-se dizer que há elementos
de um “experimento natural” para
comparar a eficácia de um ajuste
econômico que foi legitimado nas
urnas com a de outro que não foi. É
claro que muitas outras circunstâncias são diferentes, e a comparação
está longe de perfeita. Ainda assim,
serão tempos muito interessantes,
mas provavelmente nada fáceis, na
América do Sul.
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Virada de página
Vitória de Mauricio Macri acende expectativas sobre a
retomada econômica da Argentina
Solange Monteiro, Rio de Janeiro
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públicos uma tarefa inadiável. “Macri
terá que trabalhar vários elementos
conjuntamente, incluindo um sistema
de negociação salarial que consiga
moderar a força dos sindicatos no país
e uma política monetária ativa, para a
qual dependerá de um Banco Central
afinado com sua proposta”, diz o economista do BNDES Fabio Giambiagi.
Disso dependerá, lembra, a renúncia
do atual presidente e a composição do
restante do diretório, “algo que pode
demorar de semana a meses”, diz.

Em evento da GO Associados,
Giambiagi demonstrou otimismo cauteloso quanto ao futuro de curto prazo do país em que nasceu. Para ele, a
equipe de governo de Macri demonstra coesão e, se conseguir dar sinais
consistentes, mesmo sem resultados
imediatos, poderá resgatar parte da
confiança do mercado e da sociedade,
colocando a Argentina numa rota virtuosa para a atração de investimentos.
Uma tendência que, para o economista, deveria ser seguida pelo Brasil. “Ti-

Brasil x Argentina
Redução do intercâmbio desde os controles cambial e de comércio
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A eleição de Mauricio Macri para
capitanear a Argentina a partir de 10
de dezembro colocou fim a 12 anos
de domínio kirchnerista no país e
às resistências sobre o esgotamento
do modelo econômico da presidente
Cristina. A escolha pelo candidato da
Proposta Republicana (PRO), ainda
que por uma margem mais estreita do
que a esperada, representou o voto
pelo fim do controle cambial, tema
que dominou os debates na reta final
ao segundo turno. Instaurado pela
presidente em 2011 para frear a saída
de capitais, esse controle teve fortes
efeitos colaterais para o crescimento
do país, que desde 2012 demonstra
fracos sinais de reação.
A expectativa sobre quando e
como se dará a transição para um regime flutuante é alta. O país já pagou
caro por restrições externas anteriores, e a Argentina que Macri assumirá
não é menos complexa. Para ser bemsucedido em seu projeto de reforma,
o novo presidente terá que domar a
pressão inflacionária de uma desvalorização cambial e da correção do
atraso de preços relativos partindo de
uma inflação estimada em 25% este
ano. No quadro fiscal, enfrentará um
déficit primário calculado entre 4% e
6% do PIB, com uma carga tributária que já chegou à casa dos 30% do
produto, tornando a revisão de subsídios e a liberação de preços de serviços

2015*
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vemos problemas recentes, e é difícil
não reagir à barbaridade do controle
de comércio imposto pela Argentina.
Mas hoje não deixa de ser curioso que
a China seja o país mais influente no
nosso vizinho”, diz. Giambiagi sugere que a colaboração brasileira para
dirimir as restrições de divisas que impedem a recuperação do país no curto
prazo seria uma boa forma de reaproximação. “As reservas da Argentina estão indo a pique, enquanto o
Brasil tem US$ 270 bilhões. Há margem para direcionar, por exemplo,
US$ 5 bilhões para um tipo de swap,
um empréstimo de um ou dois anos,
com as devidas garantias. É um valor
que hoje faria muito mais diferença
para a Argentina do que para nós.
Teria sentido econômico, estratégico e
diplomático”, defende.
Para o embaixador Regis Arslanian,
que foi representante do Brasil junto
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ao Mercosul até 2012, a necessidade
argentina de cerca de US$ 12 bilhões
em reservas é um entrave significativo
para a retomada do comércio bilateral
no curto prazo. “Mas haverá entendimento, o que já e muito”, diz Arslanian. O embaixador considera-se otimista quanto à possibilidade de que,
com a liderança de Macri na Argentina, o Mercosul avance na negociação
de tratados comerciais com União
Europeia e Estados Unidos. O acordo com a União Europeia será tema
da próxima cúpula do Mercosul, dia
21 de dezembro em Assunção, “que
também marcará o posicionamento
da Argentina sobre a permanência da
Venezuela no bloco, com importantes
implicações para o Brasil, que poderá
ficar isolado”, lembra. O embaixador
ainda defende que Brasil e Argentina
formem uma aliança maior em temas
vitais para ambos, como o agrícola,
referindo-se à reunião ministerial da
OMC que acontecerá também em dezembro, em Nairóbi.
Muitas são as frentes em que, ainda neste ano, Macri deverá fincar uma
bandeira com a diretriz de seu governo. Para analistas argentinos, entre-

tanto, a mais importante ainda será
quanto à sua capacidade de costurar
apoio no âmbito doméstico, frente a
um Congresso em que é minoria e à
parte da sociedade que ainda se mantém polarizada para o lado peronista.
“Se decidir fazer todas as maldades de
uma só vez, Macri arriscará a construção de sua própria legitimidade e de
seu governo”, aposta Matias Kulfas,
que exerceu o cargo de gerente-geral
do Banco Central argentino entre
2012 e 2013. Já Bernardo Kosacoff,
professor das Universidades de Buenos
Aires e Torcuato di Tella, ex-diretor
da Cepal, demonstra mais confiança
quanto à possibilidade de sucesso do
novo presidente. “Há consenso nos
temas prioritários da agenda, talvez
muito maior do que em qualquer outro momento da economia argentina”,
afirma, indicando que isso poderá ajudar no apoio a mudanças estruturais e
mitigar as incertezas que permearão o
início do governo.
Kulfas e Kosacoff falaram à Conjuntura Econômica no final de novembro. Leia, nas próximas páginas,
suas principais declarações sobre os
desafios do novo presidente.

Foto: Guillermo Viana y Nahuel Padrevecchi-gv/GCBA.
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“Precisamos de
flutuação administrada”
Matias Kulfas
Diretor da consultoria Idear Desarrollo. Foi gerente-geral do Banco
Central argentino entre 2012 e 2013 e diretor do Banco de La Nación
Argentina entre 2008 e 2012
Rota do ajuste
Os economistas de Macri devem
ter calculado que o fim do controle
cambial resultaria em overshooting
e logo uma estabilização com desvalorização entre 40% e 50%. Mas é
preciso considerar alguns elementos.
Um deles é a inesperada vitória de seu
partido na província de Buenos Aires,
maior PIB do país, com importantes
bolsões de pobreza e marginalidade. Um choque cambial muito forte
poderia gerar problemas sociais em
uma região agora gerida pelo PRO, e
o presidente precisa evitar problemas
de governabilidade no curto prazo.
Outro fator é que a saída do câmbio
controlado depende da discussão de
um novo pacto social, pois um choque implica risco de acelerar a desvalorização, com repasse aos preços
e reação dos sindicatos, que defenderão o poder de compra dos salários.
A Argentina não tem bom histórico
com esse trânsito para a livre flutuação. Em 2002, por exemplo, tivemos
um grande surto inflacionário. Precisamos de uma flutuação administrada, e o risco de não fazê-lo é alto. Um
cenário de instabilidade financeira e
cambial pode trazer ameaças ao nível de emprego e um efeito recessivo
importante. Mas acho que Macri está
menos preocupado com o aumento
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do desemprego. Seu esquema parece
se voltar a um ajuste mais ortodoxo,
com uma política monetária mais
dura e restritiva. Diferentemente do
Brasil, nos últimos 12 anos a Argentina conviveu com taxas de juros reais
praticamente negativas, gerando desalento à poupança, mas movimentando o consumo. Agora, entretanto,
deverá ser mais restritiva, apontando
a um relacionamento com o sistema
financeiro internacional para produzir nova oferta de dólares.
Congresso e sociedade: apoio?
Macri gerou muitas expectativas em
vários setores. Mas ele não tem maioria do Congresso, e o percentual de
votação que é próprio dele não ultrapassa 25%. Macri foi o candidato
dos que queriam fechar uma etapa da
Argentina, mas isso não significa que
todos se enquadram em seu espaço
político. Por isso acho que, se decidir
fazer todas as maldades de uma só
vez, sem uma base consistente, Macri
arriscará a construção de sua própria
legitimidade e de seu governo.
Abertura comercial
Há preocupação, pois muitos setores industriais argentinos que se saíram bem nos últimos anos – como
calçados, têxtil e metal mecânica

– conseguiram crescer graças ao
controle sobre as importações e teriam problemas com a concorrência
de outros países. Sem esse câmbio
apreciado em cerca de 50%, dificilmente poderão competir e diminuirão de tamanho, perdendo parte
do mercado e gerando desemprego.
Por outro lado, o setor agroindustrial realmente foi impactado em
suas exportações, pelo câmbio desfavorável e a carga de impostos –
uma alíquota de 35% vigente desde
2007 –, que precisa ser reduzida. Os
produtores têm um estoque de ao
menos US$ 8,5 bilhões à espera da
desvalorização e da queda dos impostos, garantindo mais rentabilidade e mais dólares para o governo.
Mas, se no curto prazo isso significa
um alívio, para o longo prazo não
se pode esperar uma alta de preços
internacionais capazes de gerar um
novo boom produtivo, pois a dinâmica mundial já não é a mesma.
Brasil e Mercosul
Acho que Macri fará uma aposta
pelo Mercosul, e nesse sentido o Brasil é seu aliado histórico, será preciso
reforçar essa relação. Mas também
acho que será uma mirada mais
aberta, liberal, que inclua os países
voltados ao Pacífico. (S.M.)
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“Há consenso nos
temas prioritários”
Bernardo Kosacoff
Professor da Universidad Torcuato di Tella e da Universidad de Buenos
Aires. Foi diretor da Cepal entre 2002 e 2010 e presidente do Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Social (Ides) entre 1999 e 2002
Rota do ajuste
A definição da retirada do controle cambial dependerá fundamentalmente e, ao mesmo tempo, de
mudanças nas frentes monetária
e fiscal e da capacidade de conseguir financiamento adicional, dando mais liberdade ao governo para
formatar sua política macroeconômica. Mesmo com pouca dívida, a
Argentina é o país que, depois da
Venezuela, paga a maior taxa de
juros da região devido à falta de
dólares. Assim, uma normalização
no acesso ao mercado de crédito
permite fechar essa brecha e administrar melhor a política cambial. A
retirada do controle requer um manejo delicado, que leve em conta o
impacto não somente sobre o nível
de preços, mas sobre os salários e
o nível de renda. Na parte fiscal,
a atualização das tarifas públicas
deverá ser feita de forma gradual,
para não comprometer o poder
aquisitivo das pessoas e incluir uma
tarifa social que atenda aos 25% da
população que se encaixam em algum dos níveis de pobreza. Tal mudança poderia abrir caminho a uma
melhora do gasto público e à redução da carga tributária, já que em
muitos setores – a eletricidade é um
excelente exemplo – esses subsídios

não necessariamente estão associados a uma melhora da competitividade da economia, tampouco a uma
melhora da distribuição de renda.
Pontos a favor
A Argentina conta com baixo nível
de endividamento, tanto público
quanto privado, e baixa necessidade em termos de pagamento de juros e de capital para 2016. Ao mesmo tempo, o setor privado, que teve
um comportamento cauteloso nos
últimos anos, criou um fundo anticíclico muito robusto, próximo dos
US$ 400 bilhões, ou 80% do PIB,
esperando a volta de normalidade
do sistema econômico. Pelo lado da
demanda, entre 2000 e 2011 a Argentina praticamente duplicou o tamanho de seu mercado doméstico,
que se estancou nos últimos quatro
anos, mas de qualquer forma representa um grande potencial para retomar o crescimento.
Congresso e sociedade: apoio?
É certo que o resultado foi estreito,
mas há consenso nos temas prioritários da agenda, talvez muito maior
do que em qualquer outro momento
da economia argentina. Há temas
estruturais de longo prazo que não
se podem solucionar no primeiro

trimestre, mas há como melhorar o
clima de investimento. Além disso,
entre as convocações de Macri para
seu governo há pessoas cuja prioridade está voltada para o emprego e a
redução da desigualdade. Nesse sentido, ele parece quebrar a imagem
de um governo fundamentalista que
acredita na total capacidade do mercado, buscando medidas para gerar
não só crescimento como inclusão.
Brasil e comércio exterior
Macri declarou ter como prioridade reforçar o vínculo com o Brasil.
Também sabemos do impacto das
importações chinesas nos últimos
anos, mas hoje a sociedade e os
setores produtivos convergem no
diagnóstico de que é preciso reavaliar a relação comercial com a
China. Para abrir o canal do comércio exterior, será preciso levar em
conta os setores mais vulneráveis a
essa abertura, mas acho que o presidente terá uma atitude positiva
para gerar novas complementações.
A Argentina tem como prioridade
ampliar sua oferta e capacidade de
geração de dólares por via das exportações, apesar do atual contexto
de desaceleração do comércio mundial, e sou particularmente otimista
de que isso é possível. (S.M.)
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“2016: tão
difícil ou pior
que este”
Marco Stefanini
CEO Grupo Stefanini

Solange Monteiro, de São Paulo
A forte presença no mercado externo sempre esteve nos planos de Marco Stefanini.
Do início da internacionalização, em 1996, para cá, sua empresa de serviços de tecnologia da informação fincou bandeira em 35 países, que em 2014 representaram
metade do faturamento do grupo – de R$ 2,35 bilhões, contra R$ 670 milhões em
2009 – e este ano deverão colaborar para que seu crescimento se mantenha em
dois dígitos. “No Brasil, fomos impactados na margem”, diz Stefanini. Em entrevista
à Conjuntura Econômica, o empresário cita a reversão da desoneração da folha e a
proposta de retirada temporária do benefício fiscal da Lei do Bem como indicativos
da falta de visão estratégica do país para o setor de serviços. Sobre 2016, afirma estar se preparando para um ano “tão difícil ou pior que este”, e diz que não é possível
falar de câmbio competitivo sem eliminar os fatores que minam o ambiente de
negócios brasileiro. “Se acha R$ 4 bom, mas continua com uma inflação de 10% ao
ano, não adianta. Se continuar sendo ineficiente no custo trabalhista, nos impostos,
na logística, será uma solução de curto prazo”, conclui.
2 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 015

Conjuntura Econômica — Em
meados do ano o senhor disse que
a Stefanini deveria crescer 11% em
2015, contra 15% em 2014. Essa
estimativa deverá se concretizar,
mesmo com a piora do quadro econômico brasileiro?
Sim, mas é um crescimento do grupo
no total. No caso do Brasil, no faturamento não fomos tão impactados,
mas na margem, sim. Na Europa,
por exemplo, vamos crescer 20%,
mais ou menos o mesmo do ano passado. Já o Brasil está no meio de uma
tempestade perfeita. Não faltam problemas. Eu diria que o primeiro é o
aumento da carga tributária. Pior do
que a recessão, que vem em segundo
lugar, afetando mercados. O terceiro
fator é o aumento de custos, princi-
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palmente de mão de obra, que não
se consegue repassar para os preços,
além do aumento de insumos e equipamentos adquiridos em dólar. O
quarto é um ambiente que continua
desfavorável aos negócios. A parte
jurídica trabalhista, por exemplo, é
um ambiente hostil, você tem uma
série de incertezas que prejudicam os
negócios. Ou seja: soma-se aumento da carga tributária, recessão, aumento de custo e incerteza jurídica.
Não faltou nada. Ou melhor, ainda
há possíveis mudanças negativas,
como a da Lei do Bem (MP que em
2016 retira o benefício fiscal sobre
lucro dado para gastos com pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica). O que se
pode ganhar de imposto na questão
inovação? Por um ano, não faz nem
cócegas nos juros (na base de cálculo
da CSLL, o gasto tributário registrado em 2014 foi de R$ 473 milhões).
E como vai retomar depois? É falta
de estratégia, infelizmente.
Qual a perspectiva para 2016?
Estamos nos preparando para um
ano tão difícil ou pior do que este.
Isso não é pessimismo. É realismo
mesmo. Vejo a situação econômica
brasileira difícil em curto prazo. No
longo prazo, o Brasil é um país com
grande potencial, vai superar. Mas
vai pagar um preço alto. Hoje o que
eu falo para um estrangeiro é que
este é o melhor momento para se investir no Brasil, caso tenha visão de
longo prazo. No curto prazo, não.
O setor trabalha com uma agenda
mínima para o próximo ano?
A agenda mínima é não piorar mais.
Nós passamos o ano lutando para
não ter a reoneração da folha. O

mínimo seria que a mudança fosse
justa e igual para todos, o que não
foi o caso, e houve setores que conseguiram uma reoneração menor
que a nossa, que passou de 2% para
4,5% do faturamento (em call center
e transportes rodoviários, metroviários e ferroviários a taxa passou de
2% para 3%). Em um setor que tem
margem líquida depois dos impostos de 3%, 4%, esses 2,5% a mais
significam que o lucro sumiu. É uma
situação bem dramática. E agora tem
a ideia da mudança do PIS/Cofins,

Hoje o que eu falo para
um estrangeiro é que
este é o melhor momento
para investir no Brasil,
caso tenha visão de
longo prazo. No curto
prazo, não

que será avassaladora. O PIS/Cofins
trabalha com a ideia do cumulativo
e do não cumulativo. O não cumulativo você paga só sobre o valor
agregado ao produto. Só que uma
empresa de serviços não tem produto, então ela não consegue abater
nada. Hoje, há uma carga de 9,25%,
contra 3,65% que a gente paga. Se
houver mudanças mantendo essa
base, terei um aumento de quase seis

pontos percentuais, porque o que eu
consigo abater é pouco. Como ainda
se quer nivelar o que é produtivo, subir a curva, isso pode ir para 11%,
12%. Como vamos tolerar esse aumento? Se isso acontecer, estaremos
pagando, no faturamento, mais de
20% de impostos. Como pode? A
cada cem reais você paga vinte para
o governo e seu lucro é de um, dois.
Isso ainda é apoiado no conceito de
IVA, que se cobra à parte. Mas, no
Brasil, o imposto de serviços vem
por dentro, você inclui no preço final. Não é como na Argentina ou no
México, onde, se o IVA aumentar, é
colocado à parte na nota fiscal.
Acha que a proposta de retorno da
CPMF já está descartada?
Para quem teve aumento de 2,5 pontos na carga sobre o faturamento, o
que é 0,20%? Para quem tem risco de
aumentar seis a oito pontos percentuais no PIS/Cofins, o que é 0,20%?
É peannuts. Não digo que concordo
com a CPMF. É só para você ter uma
noção do nosso desespero.
Na última década o setor de serviços ganhou participação significativa no PIB, mas sua composição
em geral é de atividades de baixo valor agregado. Como avalia a
competitividade brasileira em segmentos como o seu?
Cada vez a participação de serviços
é maior, e isso, em minha opinião,
representa maturidade do país. Vale
lembrar, entretanto, que o setor de
TI é dividido em hardware, software
e serviços. Por isso é que preferimos
os mercados da Europa e dos Estados Unidos, que consomem muito
mais serviços do que hardware e software. Na China, em contrapartida,
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se gasta muito mais em hardware,
porque é um país emergente. Esse é
um ponto. Do ponto de vista econômico, hoje no Brasil temos uma importância maior; do ponto de vista
político e de representatividade, entretanto, não. As grandes lideranças
brasileiras ainda são industriais, a
mentalidade da sociedade brasileira
em geral – governo, empresários – é
muito mais mentalidade industrial
do que de serviços. Por isso, quando você fala em qualquer reforma
tributária, mudança econômica, em
geral a tendência é que a área de
serviços seja prejudicada para compensar a área industrial, o que não
considero adequado.
Do ponto de vista de qualidade
dos serviços, a gente viu nos últimos
anos o Brasil encarecer sem enriquecer. O Brasil ficou caro antes de ficar
rico, e por isso tivemos desvalorizações enormes, o que no fundo é uma
forma de baratear, já que você não
teve ganhos de produtividade. Sem
dúvida a tecnologia é uma área que
poderia ter sido mais bem explorada,
pois é um segmento que representa
aumento de produtividade na veia,
que é o que o Brasil está precisando.
O setor deveria ser incentivado para
ajudar o país, mas não vemos uma
correlação entre importância sob o
ponto de vista estratégico e o tratamento no dia a dia. E é uma pena
ainda maior, porque o setor de tecnologia no Brasil é bem preparado.
Se comparar com os demais do mundo, temos boa capacidade de recursos, trabalhamos basicamente com
os mesmos softwares e num mesmo
ambiente que outros países desenvolvidos, já que a economia brasileira é
muito diversificada, e até sofisticada
para um país emergente. Também é
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preciso lembrar que não só no Brasil como no restante do mundo há
vários setores se transformando radicalmente: mídia, telecom, varejo,
serviços financeiros. O setor automobilístico até agora não foi afetado, mas a perspectiva é de que nos
próximos dez anos isso acontecerá.
Basicamente 70% das atividades
econômicas serão afetadas pela tecnologia de forma significativa.
O nível educacional – quantitativo e
qualitativo – dos profissionais é um

O setor de serviços
deveria ser incentivado
a ajudar o país, mas não
vemos correlação entre
sua importância do ponto
de vista estratégico e o
tratamento no dia a dia

elemento sensível para o setor de
serviços no Brasil. Como isso pesa
na operação da Stefanini?
Obviamente estamos falando de mão
de obra qualitativa, e quando tem
escolaridade pior, isso nos impacta.
Entretanto, no setor de tecnologia
passa algo estranho, mas positivo.
Apesar da educação básica em geral
não ter avançado como em outros
países, a gente consegue garantir

uma camada de profissionais. Eu já
pensei sobre quais seriam as razões,
e acho que uma delas é pela área de
tecnologia ser um pouco autodidata. As pessoas acabam aprendendo
sozinhas, investindo em sua própria
educação. Além disso, o brasileiro
tem características interessantes. Ele
na média é uma pessoa mais eclética,
criativa, proativa, que interage mais
que a média. São pessoas que em geral ao longo de sua carreira são menos departamentais, vão conhecendo o negócio do cliente, e isso ajuda
muito. O segundo fator é que as
empresas buscam dar treinamentos
práticos. Aqui no Brasil certamente
a gente gasta mais em treinamento
do que fora, em torno de 4% do faturamento, o que é bastante. Esses
fatores somados fazem com que, na
média, o nível de qualidade de entrega do brasileiro seja bom, apesar
da deficiência educacional. Mas não
acho que isso aconteça em outras
áreas de serviços. Minha percepção
é só da área de tecnologia.
O setor defende alguma política
educacional específica?
Estamos envolvidos em várias iniciativas. Dentro do CEO Fórum
Brasil-EUA, tenho discutido vários
temas. Até o ano passado eu representava educação e tecnologia, até a
entrada da Kroton, que hoje cuida
de educação. Uma das ideias que
saíram desse grupo foi a do programa Ciência sem Fronteiras, de bolsa
para 100 mil pessoas, que depois
foi sendo encampada e desenvolvida por várias pessoas. Outra foi
o Pronatec. Nesse caso, eu mesmo
sugeri uma Lei Rouanet para a educação, mas na época o ministro não
concordou com a linha de raciocí-
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nio e lançou o Pronatec. Do ponto
de vista prático, temos o Instituto
Stefanini de Inclusão Digital, que
já treinou cerca de 60 mil pessoas
para inseri-las no mercado de trabalho no primeiro nível, como caixa,
atendente de help desk, call center,
auxiliar de escritório. E, via Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação
e Comunicação), já fizemos mais de
um planejamento estratégico para o
país em cima de tecnologia, em que
um dos itens é a questão da qualificação de mão de obra.
Como compara a atual crise com as
anteriores, a partir de 1998?
Na de 2009 o Brasil não foi tão impactado, e tivemos algumas oportunidades, pois nossos concorrentes foram muito afetados. Se você avaliar,
em 2007 éramos sete ou oito grandes empresas nacionais. Atualmente,
de nacional só sobrou a Stefanini. As
demais quebraram ou foram vendidas. Hoje o cenário não oferece mais
o mesmo espaço de market share,
o nível de oportunidade que tenho
é menor. Quanto às anteriores, de
2003 e 1998, há uma diferença significativa para mim que é a do tamanho da empresa. Quando se é menor,
você tem agilidade; mudar a direção
de um transatlântico é mais difícil,
até no nível de comunicação. Uma
coisa é você ter uma empresa de 500
funcionários, você fala com todo
mundo. Outra é ter 21 mil espalhados no mundo. Teoricamente, você
tem bala na agulha, mas também
sofre muito mais ataque e é muito
mais lento. Comparando com 1998,
quando devíamos faturar 40 vezes
menos, a diferença é muito grande.
Em 2003 já estávamos em 12 ou

15 países, mas ainda com pequena
participação no exterior. E não é só
isso. Nesse período, o setor de serviços foi aumentando de tamanho e de
complexidade. O nível de gestão que
os clientes demandam hoje é muito
maior do que há dez anos. A gente
teve que se reinventar muitas vezes.
Vejo outros setores que se mantêm
no mesmo modelo e, apesar de criticar o governo, eles mesmos não se
reinventam. No nosso caso, o nível
de competitividade é brutal e a gente
tem que fazê-lo, senão morre.

Com a desvalorização
do real o Brasil ficou
mais competitivo, até
temos condições de
exportar, mas é preciso
pensar em um
ciclo longo

A Stefanini opera em 35 países, nos
cinco continentes. A partir dessa
experiência, corrobora o diagnóstico de rankings como o Doing Business, do Banco Mundial, que na
última edição aponta uma piora do
ambiente de negócios brasileiro?
Sim. Nesse item, só tem um país
comparável ao Brasil entre os que
a gente opera: a Argentina. É muito
mais difícil fazer gestão de uma em-

presa no Brasil do que em qualquer
outro país. O nível que me acionam
para resolver problemas que não são
de mercado é muito maior aqui do
que fora. E a empresa é a mesma. É
cada vez mais difícil operar.
Veja o exemplo da demissão e do
FGTS. Qual a ideia do FGTS: quando
você vai demitir alguém, já provisionou o dinheiro. De certa forma, é mais
seguro para o funcionário, e também
para a empresa. O conceito é interessante. Aliás, no Brasil isso é típico:
um conceito bom, que vai se distorcendo na execução. A primeira coisa
ruim é para o funcionário, já que esse
dinheiro rentabiliza muito mal, o que
acarreta perda de poder aquisitivo.
Nem precisaria render Selic, inflação
já seria bom. Voltando ao conceito,
em caso de demissão, criou-se uma
multa de determinado percentual que
é liberada junto com o fundo. Para
não incentivar demissão, entretanto,
passou-se a subir essa multa. Então
hoje se paga 50%, sendo 10% imposto e 40% de multa. Então o seu
custo, que era de um salário por ano
trabalhado, virou um salário e meio.
Entre os principais países do mundo,
a média é próxima de um. Na Bélgica
é menos que um, é de três ou quatro
salários por cada cinco anos. Aí tem
a questão da demissão, que implica
pagar mais 30 dias. Em alguns países,
esse salário é considerado realmente
aviso prévio, não indenização. Então
estamos falando de 30 salários para
20 anos, por exemplo, o que na Bélgica seriam 18. Mas não para aí, pois
a partir de uma súmula do Tribunal
Superior do Trabalho o nosso aviso
prévio mudou para até 90 dias. Então
são 33 contra 18 de um país europeu.
Dá quase o dobro, sendo que desses
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lhar. No caso da Bélgica, 80% desses
18 têm que trabalhar se o empregador quiser. Pode não ser muito eficaz,
mas é assim.
Então temos uma ideia que não
é ruim, mas vira um monstro. Além
disso, houve o aumento do passivo
trabalhista (este ano o TST alterou
o índice de correção das dívidas,
de TR para IPCA-E, gerando uma
diferença de 30% nos últimos cinco anos). Isso é retroativo a 2009.
É um inferno, e se chama incerteza
jurídica. Você tem um passivo e ele
aumenta 30% da noite para o dia.
São exemplos de dificuldades que
não vemos em outro lugar.
Atualmente, onde está o foco de
ampliação da Stefanini?
Temos uma visão de longo prazo.
Adaptamos a tática, mas estratégia
não muda. Já tínhamos antes da crise
uma estratégia de crescer muito mais
fora do país do que no Brasil, porque lá somos menores. Continuamos
com essa estratégia. Também não
mudamos a estratégia de aquisição,
estabelecida há cinco anos Quando
é exterior, queremos empresas que
prestem o mesmo serviço que a gente. Assim tenho menos risco, pois já
domino o setor. Quero massa crítica,
volume, clientes. Já no Brasil, isso se
inverte, quero outras áreas que venham somar no meu portfólio, como
temos feito, incluindo tesouraria,
automação industrial, ATM (para o
varejo), software para campanha de
vendas, entre outros.
Como a baixa participação brasileira em acordos comerciais afeta os
negócios da sua empresa?
No nosso caso, o impacto direto é
baixo, pois exportamos pouco do
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Brasil. Indiretamente, porém isso
tem impacto enorme, porque tratados dinamizam a economia e, se a
economia cresce, você cresce junto.
Temos o conceito de exportar de
um país mais barato para um país
mais caro. Na área de tecnologia,
isso é comum, pois o torna mais
competitivo, desde que se mantenha
a qualidade com uma equipe instalada no país do cliente. Dos serviços
que eu vendo nos Estados Unidos,
por exemplo, mais ou menos metade
é de fora do país, mas não do Brasil.

O que o câmbio pode
fazer? Pode dar uma
trégua para exportar.
Mas, se não resolver
sua ineficiência, terá
que desvalorizar
de novo

O problema é que, quando ficamos
muito fortes no exterior, o Brasil
se tornou muito caro. O país não
é competitivo em relação ao México, à Romênia, às Filipinas, que é
de onde mais exportamos, além de
Polônia e Índia. Agora com a desvalorização do real o Brasil ficou mais
competitivo, até temos condições de
exportar, mas é preciso pensar em
um ciclo longo. E não é uma questão

só de preço, mas também de confiança, e em TI o Brasil não é muito
conhecido. Apesar de eu falar bem
de nossa tecnologia, nossa capacidade, não existe um marketing como
existe na Índia. Então é preciso convencer o cliente de que aqui também
é possível. No começo de novembro
vieram alguns americanos de uma
grande empresa de seguros conhecer
a Stefanini para ver se estavam confortáveis com nosso trabalho. É um
processo. Se o Brasil continuar competitivo nos próximos três, cinco
anos, a gente tem um bom potencial,
e provavelmente vamos exportar
mais. Mas tem que ser um processo
estável e longo.
C

Qual é o câmbio bom para a Stefanini?
Quatro reais é um exagero. Mas,
nesse ponto, sou pragmático: não
adianta sonhar com qual câmbio é
melhor, pois não sou eu quem o determina. Existe o câmbio que está aí,
e é esse com o qual tenho que trabalhar. O grande ponto é que essa
coisa de toda hora discutir o câmbio
– exceto quando estava a R$ 1,50,
R$ 1,60, que era indecente –, pensálo em R$ 4, no fundo esconde uma
ineficiência brutal. É preciso atacar a
raiz, a causa dessa ineficiência. Pois
se hoje você acha R$ 4 bom, mas
continua com uma inflação de 10%
ao ano, não adianta. Se continuar
sendo ineficiente no custo trabalhista, nos impostos, na logística, será
uma solução de curto prazo. O que
o câmbio pode fazer? Pode dar uma
trégua para você conseguir exportar.
Mas, se não resolver sua ineficiência,
daqui a três ou quatro anos terá que
desvalorizar de novo, pois voltaremos a ficar caros.
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Quando sua empresa diz
não ao trabalho infantil,
muita gente pode dizer
sim para sua marca.
Invista nas crianças e adolescentes do
Brasil e tenha o selo de reconhecimento
da Fundação Abrinq.
Seja uma Empresa Amiga da Criança.
Saiba mais pelo site
www.fundabrinq.org.br/peac
ou pelo telefone 11 3848 4870
Uma iniciativa:

PERSPECTIVAS

No auge da

INCERTEZA
Acirramento da crise política lança mais dúvidas
sobre a capacidade de reação da economia brasileira

Solange Monteiro, Rio de Janeiro

Dezembro começou com o impacto de notícias que
não estavam na conta da maioria dos analistas. Na
frente econômica, o anúncio do IBGE de uma retração
do PIB do terceiro trimestre maior do que a inicialmente projetada levou pesquisadores de volta às planilhas
para revisar suas estimativas macroeconômicas para
2015 e 2016. Já na política, o choque foi ainda maior.
De um lado, o rompimento de integrantes do PT com
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), formalizado no apoio à
tramitação do pedido de cassação do presidente da
Câmara dos Deputados no Conselho de Ética da Câmara, abriu caminho para a deflagração do processo de
impeachment contra a presidente da República Dilma
Rousseff, sob acusação de crimes de responsabilidade
que incluem as chamadas pedaladas fiscais. De outro,
o Tribunal Superior Eleitoral retomou o andamento
da ação de impugnação dos mandatos de Dilma e do
vice-presidente Michel Temer (PMDB), movida pelo
PSDB sob a alegação de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014.
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Ainda que
a discussão sobre as possibilidades
de destituição da presidente
tenha permeado o ano – no qual
se registraram 28 pedidos de impeachment –, as chances de avanço
desses processos ainda em 2015 era
ponto desprezado no radar. Octavio
Amorim, da FGV/Ebape, lembra que
desde a reforma ministerial de outubro o balão do impeachment parecia
ter desinflado, protelando o risco de
abertura do processo para março,
para o qual influenciaria o comportamento da economia e das ruas no
período de férias do Congresso.
A reação inicial dos mercados
foi positiva, sinalizando esperança
pelo fim do estado de paralisia decisória que comprometeu a agenda
de reformas durante 2015. Mas o
peso desse otimismo também foi
relativizado frente aos demais fatores que atraem volatilidade: o
imponderável dentro das costuras

políticas, a extensão temporal
das tramitações e seu
efeito negativo para a já difícil dinâmica legislativa. Jairo Nicolau, professor do departamento
de Ciência Política da UFRJ, descreve esse cenário como a passagem de um dos períodos mais difusos e improdutivos do Congresso
para outro ainda mais árido. “O
que vimos em 2015 foi um jogo
de votação contra o governo, veto
presidencial, voto para derrubar
veto. Substantivamente, o Con-
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gresso fez muito pouco, quando
era fundamental que ele funcionasse”, diz. “Para 2016, considerando
que o andamento do processo de
impeachment tomasse boa parte do
primeiro semestre; que poderemos
ter novas eleições para a presidência da Câmara; que ainda deverão
surgir mais políticos envolvidos em
denúncias de corrupção da Lava
Jato; e que no segundo semestre teremos eleições municipais, sobrará
pouco tempo para agir. Sob esse
contexto, o Congresso pode até
não atrapalhar a economia, mas
terá poucas chances de ajudá-la.”
A ação no TSE, por sua vez, é uma
cartada de resposta mais rápida ao
impasse político, mas passível de recurso do Supremo Tribunal Federal, o
que amplia seu prazo de conclusão. A
ansiedade instalada sobre essa trama
de possibilidades para o futuro político tem contágio direto no campo
econômico, engrossando o caldo de
incertezas que alimenta a deterioração

No período de um ano
terminado em março de
2014 o país registrou uma
expansão de 3,2% do PIB,
nos 12 meses encerrados
em setembro a atividade
do país contraiu 2,3%

da confiança de empresas e consumidores, bem como as dúvidas sobre o
poder de reação da economia, mergulhada em recessão desde o segundo
trimestre de 2014, com expectativa de
déficit crescente no campo fiscal.
A pergunta que a maioria dos
agentes hoje se faz é de onde é possí-

vel tirar um pacto amplo para enfrentar o atual momento de crise, concentrada na incapacidade do Estado
de arcar com seus gastos. Armando
Castelar, coordenador da Economia
Aplicada da FGV/IBRE, afirma que
a saída bem-sucedida em eventos
passados deveu-se à rapidez e à consistência da reação. “Em 1998/99,
Fernando Henrique Cardoso fez um
ajuste fiscal forte, da ordem de quase
4% do PIB – principalmente com aumento de carga tributária, é verdade
–, mas entregando as metas de superávit. Já em 2002/03, Lula aplicou
uma política ainda mais ortodoxa,
elevou ainda mais o primário, cortou despesa, investimento, fez reforma da previdência do funcionalismo
público, dando uma resposta política de magnitude à demandada”,
lembra. Renato Fragelli, professor
da FGV/EPGE, ressalta que a lista
de correções econômicas acumuladas no final do primeiro mandato
da presidente Dilma demandava um

Índices de confiança setoriais
Padronizados (média 100, desvio 10), com ajuste sazonal
100
87,3
87,2
86,5
85,2

74,3
69,6

63,5
nov/14

dez/14

jan/15

fev/15

mar/15
Indústria

Fonte: FGV/IBRE.
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Serviços

jun/15
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ago/15
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ambiente de indubitável liderança,
o que não ocorreu. “É como o que
aconteceu na gestão de José Sarney
(1985-1990). Ele virou presidente
por acidente da história e foi buscar
no Plano Cruzado uma legitimidade
que não tinha. Apesar de ter falhas
teóricas, o plano poderia ter reduzido a inflação, mas a condução foi
desastrosa, as iniciativas fracassaram, mostrando que medidas econômicas de peso precisam de liderança
para serem implantadas”, diz.

Giro rápido
A busca pelo fim do impasse mostrase ainda mais premente quando se
observa a velocidade alcançada pela
deterioração econômica. Regis Bonelli, coordenador do Boletim Macro IBRE, ilustra a intensidade e a
aceleração desse movimento citando
dados do Monitor do PIB, da FGV/
IBRE. Enquanto no período de um
ano terminado em março de 2014
o país registrou uma expansão de
3,2% do PIB, nos 12 meses encerrados em setembro deste ano a atividade do país contraiu 2,3%. “Em um
ano e meio, o Brasil teve uma queda da atividade econômica de 5,5
pontos percentuais, bastante severa
para um período curto”, diz Bonelli.
O IBRE espera queda de 3,6%, ano
que vem 3%, mas depende de descartar o nó político e consenso para
retornar o equilíbrio fiscal.
A expectativa é de que a atual recessão, que teve início no segundo
trimestre de 2014, seja uma das mais
longas entre as nove identificadas
desde 1980 pelo Comitê de Datação
de Ciclos Econômicos (Codace) da
FGV/IBRE. Caso consiga ser revertida a partir de 2017, terá durado

Fator impeachment
A perspectiva de troca de comando do país antes das eleições presidenciais de 2018, somada
à possibilidade de destituição do presidente da
Câmara dos Deputados, suscita cenários ainda
pouco claros sobre suas implicações para a economia em 2016. Para Octavio Amorim, da FGV/
Ebape, a reação imediata dos mercados à abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff reflete a esperança de que a entrada de Michel Temer
(PMDB) permita o arranjo de uma ampla coalizão que mitigue a
paralisia política. “Nesse caso, ele deverá emular o governo de Itamar Franco, de
um grande acordo, sem a participação do PT”, diz. Amorim lembra, entretanto,
que o interesse do PMDB por esse cenário se dará à medida que, durante o processo, se conformem condições mínimas de governo. “Isso implicaria apoio do
PSDB, que custaria a Temer abdicar do direito à reeleição em 2018 e se comprometer com um comportamento bastante institucional da presidência”, diz.
Caso Dilma vença a batalha, seja por reprovação do pedido de julgamento
pela Câmara ou posterior absolvição, Amorim desenha três possibilidades. A
primeira é de que a presidente consiga mobilizar o acordo nacional que não
conseguiu em 2015, permitindo a execução do ajuste fiscal. Apesar de positivo, Amorim reconhece que é esse o cenário menos provável, já que “não está
no DNA da presidente esse tipo de acordo, que implicaria ceder ainda mais
poder aos aliados e à oposição”.
A segunda possibilidade é a consolidação do modelo estabelecido a partir
da reforma ministerial do começo de outubro que, lembra, já demonstrou
alguns resultados, como a manutenção dos vetos à chamada pauta bomba,
que agravaria ainda mais a situação das contas públicas, e a aprovação da
meta fiscal deficitária para 2015. O cientista político pondera, entretanto, que
esse é um arranjo muito instável porque depende do desempenho da economia, que ainda tende a se agravar, e os desdobramentos futuros da Operação Lava Jato. “Seria uma solução apenas para sobrevivência da presidente no
curto prazo, sem implicar necessariamente avanços no campo dos ajustes e
chances de recuperação da popularidade de Dilma e do PT para 2018”, afirma.
E a terceira possiblidade, inspirada pelo ex-presidente Lula, é a de suavizar o
ajuste de curto prazo com o relaxamento das restrições ao crédito e aos estados, dificultando, porém, a equação econômica. “Isso possibilitaria um desafogo político com a recuperação do apoio de movimentos sociais e da parcela
empresarial e do mundo financeiro que a tem apoiado”, analisa.
Amorim ressalta, entretanto, que o nível de incerteza é alto e impede a
formulação de cenários robustos. “Mas é um exercício necessário para tentar
organizar uma realidade caótica. É fundamental essa reflexão coletiva sobre as
alternativas à disposição do país”, conclui.
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11 trimestres – contados a partir do
pico de crescimento antes da queda
–, equiparando-se à registrada entre
1989 e 1992, quando a atividade econômica somou uma contração total
de 7,7% do PIB. A atual, que já dura
seis trimestres, acumula uma queda
de 5,8% entre o primeiro trimestre de
2014 e o terceiro trimestre deste ano.
A partir de 1995, as recessões tinham encurtado, passaram a ter
duração média de 2,8 trimestres,
menores do que as registradas na década perdida. As comparações entre
o momento atual e década de 1980
(iniciadas em 1981, 87 e 98) não se
estendem, entretanto, aos canais de
contágio. “Naquele período tivemos
dois choques de petróleo que deman-

daram um esforço fiscal importante,
devido à nossa demanda importadora”, diz Livio Ribeiro, pesquisador da
Economia Aplicada da FGV/IBRE.
“Além disso, naquela época, quando
o câmbio depreciava, a dívida explodia. Hoje não, pois temos estabilizador automático. É outro jogo.”
Castelar reforça as diferenças entre os dois períodos. “No bom sentido, esta crise não começou por problemas de financiamento externo. A
questão do balanço de pagamentos
foi revertida numa velocidade positiva, e a crise está quase integralmente
em nossas mãos. Na parte negativa,
temos a piora da situação fiscal. Saímos de um superávit de primário de
1,8% do PIB em 2013 para déficit de

0,6% PIB em 2014. São 2,4%, aos
quais ainda se pode somar mais 1%
do PIB que foi piorado e escondido
com as pedaladas fiscais”, afirma.
Esse quadro de deterioração não
foi derivado somente do impasse
político entre governo e Congresso,
como recorda Rubens Penha Cysne,
diretor da FGV/EPGE. “Não houve
apenas decepção com capacidade
política de aprovação. Esperavamse também propostas política e economicamente mais ousadas”, diz.
Cysne lembra que o início do governo Dilma foi marcado por sinais
de mudança de foco, com medidas
que sugeriam a correção dos desajustes derivados da chamada Nova
Matriz Econômica. “Passou-se a dis-

Recessão atual x dos últimos anos
Nove recessões na história estatisticamente documentada do país (pós 1980).
Quatro de curta duração (2 trimestres); perdas de 1% a 6%
102

100

98

96

94

92

90

88

86
t-1

t

1981T1-1983T1
1987T3-1988T4

t+1

t+2

1989T3-1992T1
1995T2-1995T3

t+3

t+4

t+6

t+7

2003T1-2003T2

2001T2-2001T4

2008T4-2009T1

Fonte: FGV/IBRE. Nota: ( t – 1), o trimestre imediatamente anterior ao começo da recessão, nível = 100.
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cutir uma determinada meta de superávit de forma incisiva, os preços
administrados aumentaram quase o
dobro da inflação, o que é positivo,
e houve uma melhora na situação
do preço relativo cambial que eliminou a preocupação com o déficit
de conta-corrente, que fechou em
US$ 104 bilhões”, descreve, e que,
na estimativa do IBRE, ficará em
US$ 40 bilhões em 2016.
Mas era preciso mais, sobretudo
em corte de despesas. Em novembro,
a projeção do IBRE para o primário
– sem contabilizar pedaladas – era de
déficit de 1% para 2015 e 1,2% em
2016. “Considerando que no ano que
vem haverá mais desemprego – com
mais gasto trabalhista –, que será
complicado manter o mesmo nível de
compressão do investimento público, e que a memória tributária será o
PIB de 2015, muito pior do que o de
2014, a chance de termos uma receita
recorrente mais baixa em 2016 será
grande”, diz Livio. Levantamento da
Economia Aplicada do IBRE aponta
que entre receitas potenciais recorrentes – entre elas, a volta da CPMF
– e não recorrentes, como operações
com ativos e do leilão de hidrelétricas
realizado em novembro – será possível adicionar R$ 78,4 bilhões ao cofre do governo. “Isso significa 0,1%
do primário, muito aquém do necessário para estabilizar a dívida bruta,
aumentando o risco país”, afirma Silvia Matos, coordenadora técnica do
Boletim Macro IBRE.
Parte dessa pressão fiscal vem de
políticas do primeiro mandato de
Dilma Rousseff, entre elas a concessão de benefícios como corte de
impostos e contribuições. Levantamento de José Roberto Afonso e Vilma da Conceição Pinto, pesquisado-

Ladeira abaixo
Deteriorização das estimativas macroeconômicas para 2015 (%)
1o trimestre 2015 4o trimestre 2015
PIB

-1,20

-3,60

IPCA

8,40

10,40

Câmbio

3,40

3,95

13,00

14,25

1,20

-0,90

Selic
Meta de primário GC
Fonte: FGV/IBRE.

Projeções PIB – ótica da oferta
2014/2013

2015/2014

2016/2015

PIB

0,1%

-3,6%

-3,0%

Agropecuária

0,4%

1,8%

1,6%

Indústria

-1,2%

-6,1%

-5,5%

Extrativa

8,7%

6,0%

0,5%

Transformação

-3,8%

-10,0%

-9,5%

Construção civil

-2,6%

-7,6%

-4,0%

Eletricidade

-2,6%

-1,4%

1,8%

Serviços

0,7%

-2,4%

-2,0%

Projeções PIB – ótica da demanda
2014/2013

2015/2014

2016/2015

Consumo das famílias

0,9%

-3,7%

-3,2%

Consumo do governo

1,3%

-0,1%

0,5%

Investimento

-4,4%

-12,3%

-8,5%

Exportação

-1,1%

3,5%

2,2%

Importação

-1,0%

-14,0%

-12,5%

Fonte: FGV/IBRE projeções de 2 de dezembro.
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res da Economia Aplicada da FGV/
IBRE, indica que o montante desses
benefícios dobrou desde o início
do governo de Dilma, saltando de
R$ 209 bilhões para R$ 408 bilhões,
que representam 6,5% do PIB. Outra parte está relacionada à base da
política social adotada pelo país desde a Constituição de 1988, período a
partir do qual os gastos do governo
central registram crescimento médio de 0,4% do PIB ao ano. “Desse
aumento, 70% são explicados por
políticas de transferência de renda.
É um patamar muito elevado, e corrigir esse quadro demanda reformas
constitucionais relevantes. Enquanto
empurrarmos com a barriga protelando um ajuste mais sólido de longo prazo a economia sofre mais”,
diz Silvia. Ela lembra que, por um
tempo, esses gastos foram financiados por aumento de impostos; logo,
pelo aumento de arrecadação derivada do impacto macroeconômico
do superciclo de commodities, mas
que agora se mostra insustentável.

A expectativa é de que a
atual recessão seja uma das
mais longas entre as nove
identificadas desde 1980
pelo Comitê de Datação
de Ciclos Econômicos
da FGV/IBRE

Sem a reversão desse quadro, o IBRE
estima que a dívida bruta poderá alcançar 82% do PIB em 2017, contra
67,5% estimados para este ano.
Sem um horizonte claro para o
endereçamento da crise fiscal, os índices de confiança alcançaram níveis
piores do que na crise de 2008/09,
contaminando o investimento – cuja

Aumento do desemprego
(média trim., %) Pnad contínua – Brasil

10,9

11,7

11,4

11,8

Em %

PEA

PO

TD

2014

1,1

1,5

6,8

2015

2,1

0

8,5

2016

2

-1,3

11,5
9,0

8,9
7,9
7,2

Q1

8,3

6,8

6,8

Q2

Q3

2014
Fontes: IBGE e FGV/IBRE.
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2015

6,5
Q4
2016

queda deve chegar a 26% no acumulado de 2014 a 2016, conforme
estimativa do IBRE de novembro –,
o crédito, o consumo e o emprego.
“Não há nada estruturalmente falando que sugira que 2016 será melhor do que 2015. A única coisa que
se pode destacar é um setor externo que está em recuperação, mas é
muito mais associado ao colapso da
demanda doméstica do que ao aquecimento de vendas”, diz Ribeiro. E
a estimativa do IBRE é de aumento
das exportações de 4,1% este ano,
contra queda de 13,7% das importações, e de 2,2% em 2016, para uma
contração de importações de 14%.
Os números das principais atividades continuarão em contração
expressiva em 2016, segundo a projeção do IBRE de novembro: na indústria de transformação, de 9,5%,
contra 10% em 2015; construção
civil, de 5,9%, contra 7% este ano; e
serviços, com 1,6%, depois de fechar
2015 com queda de 2%. Além do
investimento, outro elemento contribuirá mais intensamente para a manutenção dos números negativos: o
consumo das famílias, que representa
62% do total da demanda. Segundo
levantamento do IBRE, essa contração, até então concentrada em bens
duráveis, passou a se disseminar por
produtos semiduráveis, não duráveis
e aos serviços, devendo fechar 2015
em – 3,4%, superando ligeiramente
a projeção para o PIB, revertendo o
comportamento registrado em anos
anteriores, e mantendo a tendência
em 2016, com retração de 3,2%.
“O consumo das famílias foi muito
protegido por conta do mercado de
trabalho aquecido e a renda. Mas
em 2016 a crise deverá chegar muito
mais nas ruas”, diz Silvia, indicando
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Desaceleração expressiva da massa real de rendimentos
Decomposição do crescimento da massa do rendimento real do trabalho (%) – mês x mês ano anterior
8

var. YoY (%)

4

Renda
nominal

PO

Massa
salarial

Renda real

Inflação

dez/13

3,5

5,6

9

2,6

6

dez/14

1,1

6,3

7,4

1,1

2,1

dez/15

1

10,4

11,4

-0,9

0,1

dez/16

-3,7

7,3

3,6

-0,9

-4,6

6

2

0

Mar/13

Jun/13

Set/13

Dez/13

Mar/14

Jun/14

Set/14

Dez/14

Mar/15

Jun/15

Set/15

Dez/15 Mar/16

Jun/16

Set/16

Dez/16

-2

-4
Renda média (RM)

População ocupada (PO)

Massa = RM x PO

-6
Fontes: IBGE e FGV/IBRE.

uma piora do índice de desemprego, pela Pnad contínua, de 8,5% em
2015 para 11,5% em 2016.
A resistência do nível de emprego
frente à desaceleração da atividade
econômica observada nos últimos
anos deu-se graças a um mercado
de trabalho aquecido contra um
crescimento baixo da população
em idade ativa. “Com a melhora da
renda dos trabalhadores, muitos jovens também abandonaram o mercado de trabalho para se concentrar
nos estudos, já que não precisavam
complementar a renda da família”,
lembra Naércio Menezes, do Ibmec.
Comparativamente a outras crises,
como em 1998 e 2002, que tiveram
início sob um cenário de desemprego
próximo dos 10%, esta teve início
com um nível de desemprego muito
menor, abaixo dos 7%.

Outro fator que difere o país de
outras crises e possibilitou a manutenção de um contexto de emprego e
renda mais robusto foi o tamanho do
sistema de proteção social, maior do
que nos episódios anteriores. “Embora alguns exageros tenham sido
reduzidos este ano, com as regras de
seguro-desemprego mais contidas,
ainda temos muitos programas sociais, e uma taxa de desemprego de
10% da população economicamente ativa (PEA) hoje tem um impacto
muito menor em termos de bem-estar do que há 15 anos”, diz Fragelli,
da FGV/EPGE. Para ilustrar, Silvia
aponta que a participação dos benefícios sociais no total da massa de
rendimentos da população saltou de
14% em 2000 para 25% em 2014.
“Esse percentual é indexado à inflação, não perde poder de compra”,

ressalta. Desse total, a previdência
responde por 85%. Além do aumento do montante, houve também a
ampliação do número de beneficiários. “Enquanto em 2000 tínhamos
mais ou menos 30 milhões para uma
população ocupada de 70 milhões,
hoje essa relação é de 92 milhões
de empregados para 70 milhões de
beneficiários”, diz Silvia, apontando
uma queda na relação de trabalhador para cada beneficiário.
Silvia ressalta que, no nível em
que está, a atual rede de proteção
acaba custando mais caro à sociedade, dificultando o ajuste fiscal.
“Para compensar o efeito desse colchão, é preciso chegar a uma recessão mais prolongada para alcançar
o mercado de trabalho, e aí tem que
se sacrificar muito mais o emprego
para combater a inflação”, afirma.
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“Boa notícia”: ajuste externo
Conta-corrente (% PIB)
2013

2014

2015

2016

-2,8
US$ 40 bi

-3,1
-3,5
US$ 62 bi
-4,4
US$ 104 bi
Fontes: Banco Central do Brasil, IBGE e FGV/IBRE.

Descompasso entre receita e despesa deve permanecer
Evolução de receita e despesa
20,0
19,0
18,0
17,0

evidencia essa indexação, e isso independe da política monetária”, afirma,
alertando para a necessidade de reversão desse quadro, seja para os salários,
seja dos preços administrados, que
também pressionam a inflação.
Para Marconi, frente à expectativa de maior retração do consumo,
a retomada da economia dependerá
de fatores exógenos à demanda interna: exportações e concessões. “As
exportações demoram certo tempo
para reagir ao câmbio, mas isso poderá acontecer a partir do ano que
vem”, diz. No caso das concessões,
este ano o governo concentrou-se em
administrar o curto prazo político e
não conseguiu olhar para as questões
estruturais o quanto devia. Mas a implementação de concessões públicas
demanda poucos recursos fiscais e
pode estimular o nível de atividade”,
diz Marconi. “Desde que garanta segurança jurídica e aprimore os instrumentos para deixar as regras claras.”

16,0

Longo prazo

15,0
14,0
13,0

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

Receita líquida recorrente

Despesas totais

Fontes: FGV/IBRE, Receita Federal e Tesouro Nacional. Elaboração IBRE/FGV.

Ela lembra que a projeção do IBRE
para o IPCA em 2015 gira em torno dos 10%, com importante participação da correção dos preços
administrados, que sozinhos registraram alta de 17,8%, e de 7, 65%
para 2016, “o que implicará necessidade de manutenção de juros altos, dificultando a recuperação da
economia”, diz.
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Nelson Marconi, da FGV/EESP,
reforça o diagnóstico, apontando o
impacto da indexação salarial para o
ajuste. “Quando se tem uma economia crescendo, é mais difícil fazer essa
identificação. Mas quando a economia entra em recessão, e observa-se
que o efeito que a queda no nível de
atividade deveria ter sobre os salários
seria de redução, e isso não ocorre, se

Para que um projeto de reação se
encaminhe, entretanto, ainda é preciso esperar o desfecho do capítulo
político. “O fato é que já conhecemos o diagnóstico sobre o que fazer. Nós, economistas, não temos
mais o que dizer, pois não há nada
a ser feito sem força política”, diz
Fragelli, reiterando a necessidade
de conclusão dos processos e definição do futuro da presidente para
a formação de um pacto amplo que
resgate o país da paralisia decisória. “Ainda que seja cedo para dizer como esse processo vai evoluir,
há uma boa chance de que, com ou
sem impeachment, o conflito político continue paralisando as políticas
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públicas e o país tenha de esperar
até 2019 para recuperar o dinamismo da economia”, diz Castelar. “O
fato é que estamos prestes a perder
mais três anos e, com isso, chegaremos em 2018, na melhor das
hipóteses, com a renda per capita
constante em relação ao primeiro mandato da presidente Dilma
Rousseff”, complementa Fragelli.
O cálculo do economista da EPGE
parte da premissa de que, com a população brasileira crescendo 0,8%
ao ano, para manter a renda per
capita constante seriam necessários
6,5 pontos percentuais de crescimento em oito anos. “No primeiro
mandato, acumulamos pouco mais
de oito, mas devolveremos três este
ano, e provavelmente mais três em
2016. Será difícil conseguir. O Brasil se empobreceu.”
Para Braulio Borges, pesquisador
associado da FGV/IBRE, a reversão
desse cenário está concentrada na
agenda de ajuste de longo prazo.
“O mercado já tem uma visão bastante cética sobre a obtenção de um
resultado razoável em 2016. Mas
poderíamos ter uma melhora da
percepção de risco sinalizando não
só a busca por um primário positivo
na votação do Orçamento do ano
que vem, mas endereçando o foco
para o médio/longo prazo, para as
reformas, para desvinculação da receita da União, mostrando que a situação fiscal poderá ser mais robusta no futuro”, diz. “Não há ilusão
de que se possa votar uma reforma
da previdência em dois meses, mas
para ser aprovada ela precisa ser debatida, e para isso é preciso ter uma
proposta na mesa, para preparar os
mercados, criar projeções de melhora. Isso tem faltado.”

Cenário fiscal:
receitas potenciais para 2016
Não recorrentes: + R$ 43,5 bilhões (0,71% do PIB)
 Leilão de usinas hidrelétricas: + R$ 11,0 bilhões (0,18% do PIB)
 Venda de ações ao público da Caixa Seguridade e
IRB: + R$ 4,0 bilhões (0,06% do PIB)
 Dividendos da Caixa Seguridade: + R$ 2,3 bilhões (0,04% do PIB)
 Legalização de recursos repatriados do exterior
RERCT: + R$ 11,1 bilhões (0,18% do PIB)
 Concessões e outorgas (PIL): + R$ 1,5 bilhão (0,02% do PIB)
 Operações com ativos: + R$ 13,6 bilhões (0,22% do PIB)

Receitas recorrentes: + R$ 26,9 bilhões (0,57% do PIB)
 Reintegra: + R$ 2,0 bilhões (0,03% do PIB)
 Aumento de alíquota de 15% para 18% IRRF + limitação em 5%
da TJLP (JCP): + R$ 1,1 bilhão (0,02% do PIB)
 Tributação progressiva dos ganhos de capital pelo
IRPF: + R$ 1,8 bilhão (0,03% do PIB)
 Regime especial para a indústria química: + R$ 0,8 bilhão
(0,01% do PIB)
 Cide combustíveis: + R$ 13,2 bilhões (0,21% do PIB)
 CPMF: + R$ 16 bilhões (0,26% do PIB)

+ R$ 78,4 bilhões (1,27% do PIB)
Fonte: FGV/IBRE.

Segundo Borges, uma recuperação
dos níveis de confiança, mesmo sem
atingir ainda o campo neutro, já seria
suficiente para reverter a trajetória
negativa do PIB para perto de zero.
Para chegar a essa conclusão, Borges realizou três simulações usando
como índice de confiança uma média
do índice da Indústria da FGV/IBRE
e o do consumidor da Fecomércio,

que são as séries mais longas de cada
categoria disponíveis no Brasil. Na
primeira simulação, que leva em conta um cenário de nenhuma recuperação da confiança (em torno de 78,
numa escala em que 100 é o limiar
entre o otimismo e o pessimismo), o
PIB registraria contração entre 2% e
3%, podendo chegar até os 6%. No
segundo cenário, a confiança voltaD e z e m b r o 2 015 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 3 7

CAPA PERSPECTIVAS

PIB vs. confiança
Dados mensais (confiança acima de 100 = otimismo)
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ria para o nível registrado em julho
deste ano (em torno de 81), a contração cairia para entre 1,8% e 0,8%.
Na última simulação, a confiança
voltaria para a média do primeiro
semestre deste ano (em torno de 89),
dando 50% de chances de o PIB ter
variação positiva.
O economista aponta que a variável que mais se destaca na evolução
do índice de confiança é a taxa de
câmbio. “Há uma regularidade empírica bastante forte, inversamente
proporcional entre volatilidade cambial e confiança. Câmbio subindo
sem parar é indício de instabilidade
tanto para o empresário quanto para
o consumidor”, diz, indicando que
uma variação cambial entre R$ 3,80
e R$ 4 colaboraria para a melhora
3 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 015

dos níveis de confiança. Mas o câmbio não fala por si só. Emite sinais
do setor externo – “que neste caso
influencia pouco, pois a recuperação
econômica dos Estados Unidos será
lenta e já está bastante precificada”
–, diz Borges, e do setor interno, o
que nos remete novamente para as
preocupações de ordem política e
fiscal, que atualmente determinam o
risco da economia brasileira.
Cysne, da EPGE, converge com
Borges na ideia de que a força para a
retomada virá da ampliação do horizonte de planejamento. “É preciso
fixar-se um prazo, por exemplo, de
2016 a 2020, transferindo a sinalização do curtíssimo prazo para o médio prazo. Isso exige certa audácia,
mas poderá mostrar um futuro bem

melhor do que o que se vê hoje.”
Para Fragelli, o provável agravamento da crise econômica poderá ser a
janela de acesso a essas reformas de
resultado menos imediato, principalmente a previdenciária. “A lógica de
funcionamento das decisões coletivas
é diferente da individual. No nível
individual, o sujeito faz o sacrifício
da poupança e é o beneficiário dos
juros que vêm em seguida. Na condução da coisa pública não é assim.
O governo que faz o ajuste perde a
próxima eleição e ainda deixa uma
economia boa para ser usufruída
pelo governo seguinte. Mas quando as economias chegam à beira do
colapso, aí as decisões são tomadas,
muitas vezes dividindo o ônus entre
oposição e situação”, conclui.

Pesquisas, produção
e disseminação de indicadores
fundamentais para compreensão
do desempenho econômico e social.
O Instituto Brasileiro de Economia é a unidade da
Fundação Getulio Vargas que analisa e pesquisa a economia,
impulsionando e estimulando o desenvolvimento de negócios
públicos e privados de todo o país. As estatísticas do instituto
antecipam as principais tendências de curto prazo da economia,
consistindo em excelente subsídio para projeções e tomada
de decisões estratégicas.

Atuação em 100%
das capitais brasileiras
Solidez e conhecimento da
Dinâmica de Práticas do Mercado
Alta competência
do corpo técnico
Tradição e Experiência em Pesquisas de
Preços e em aplicação de Sondagens

Fale Conosco: ibre@fgv.br | 3799-6799 | www.fgv.br/ibre

MACROECONOMIA

Correr atrás versus ficar para trás
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV/EPGE

Simon Kuznets, Prêmio Nobel de
economia de 1971, disse uma vez
que existiam quatro tipos de países, desenvolvidos, subdesenvolvidos, Japão e Argentina. O Japão
foi o primeiro país asiático a fazer
parte dos países ricos, com um modelo que foi imitado por Taiwan,
Cingapura, Honk Kong, Coreia do
Sul e China. A Argentina pertenceu ao clube dos ricos no início do
século XX e desde Perón, na década de 40, vem descendo a ladeira.
Ficou para trás na corrida do crescimento econômico e atualmente
faz parte do pelotão dos países de
renda média.
A teoria do crescimento econômico teve um grande progresso a
partir da segunda metade da década de 80. Isto não significa dizer
que se tenha uma receita pronta
para ser aplicada em qualquer situação. Mas qualquer livro-texto
traz um bom número de ingredientes para se obter um bom resultado
de crescimento econômico: 1) acumulação de capital humano e de
capital físico; 2) absorção de inovações para se atingir a fronteira
da tecnologia dos países ricos; 3)
incentivos apropriados para a rea4 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 015

lização dos três itens anteriores; 4)
construção de instituições que permitam a todas as pessoas igualdade
de oportunidades.
As experiências de vários países
nos últimos cem anos mostram de
maneira inequívoca o que não se
deve fazer. A maior tragédia do

século passado foi o experimento
do socialismo real da União Soviética, China, Cuba, Coreia do
Norte, países do leste europeu e
do sudoeste da Ásia. Alguns países da África adotaram o socialismo e também se deram mal. O
êxito recente da China demonstra
que a economia de mercado é uma
condição necessária para o crescimento econômico.
O neopopulismo da América
Latina, leia-se Argentina, Bolívia,
Brasil, Equador e Venezuela, tem
criado muitas crises econômicas
e nenhum crescimento sustentado. A primeira característica do
neopopulismo é a completa irresponsabilidade na política macroeconômica: descontrole nas contas
públicas e na inflação, e juros reais negativos para alguns setores
privilegiados. Em alguns países
existe mercado negro de câmbio e
controle de preços. A corrupção é
endêmica minando as instituições
aliada a um discurso hipócrita de
justiça social.
A Fundação Ulysses Guimarães
do PMDB lançou, na sua convenção no mês de novembro de 2015,
um esboço de programa econômi-
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co com o título “Uma Ponte para
o Futuro” com uma agenda para o
desenvolvimento do nosso país no
futuro próximo. Esta agenda propõe um ajuste fiscal duradouro tratando de temas como controle dos
gastos públicos, reforma tributária
e reforma previdenciária. Trata
também do problema da governança das empresas estatais para
acabar com a moeda de troca dos
cargos de direção destas empresas
que propiciou o lava jato da Petrobras. Na área internacional afirma
que é fundamental realizar maior
inserção da economia brasileira no
comércio internacional.
Aqui e acolá se pode discordar
de alguns pontos como, por exemplo, desejar acabar com a indexação das aposentadorias e pensões

da previdência social. Não tem
sentido a indexação dos benefícios
da previdência ao salário mínimo,
pois quem se aposentou não tem
ganhos de produtividade. Mas não
faz sentido deixar de garantir o poder de compra das aposentadorias
num país com meta de inflação de
4,5% ao ano.
A proposta do PMDB não é ambiciosa porque contempla um crescimento da produtividade da mão
de obra de apenas 2,5% ao ano
no futuro próximo. Ela não trata,
portanto, de uma questão crucial
para que o nosso país possa crescer
a taxas mais elevadas: o aumento
da taxa de poupança doméstica.
Este aumento da taxa de poupança
teria dois objetivos: 1) aumentar a
taxa de crescimento do produto e

2) impedir movimentos da taxa de
câmbio real que têm prejudicado o
setor industrial.
A crise atual da economia brasileira é um momento oportuno
para se rever nossa estratégia de
crescimento e descartar as políticas neopopulistas adotadas desde
a metade do segundo mandato do
presidente Lula e aprofundadas no
primeiro mandato da presidente
Dilma. O documento do PMDB
vai na contramão do neopopulismo. As experiências dos últimos
anos certamente levaram o PMDB
a propor esta mudança de rota.
A melhor opção como estratégia
de crescimento econômico é correr atrás ao invés de ficar para
trás, como fez a Argentina nos últimos 70 anos.

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

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

D e z e m b r o 2 015 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 41

INVESTIMENTO

Qual o impacto do BNDES
sobre o investimento?
Mauricio Canêdo Pinheiro
Economista e pesquisador da Economia Aplicada da FGV/IBRE

É de amplo conhecimento que o
BNDES intensificou significativamente sua atuação a partir da
crise de 2008. Na verdade, já em
2007 – antes da crise, portanto – é
possível perceber esse movimento.
Em termos reais os desembolsos
do BNDES cresceram 28% ao ano
entre 2007 e 2010. E, embora a
tendência de crescimento tenha cessado no período 2011-2014, os desembolsos se estabilizaram em um
nível substancialmente mais alto do
que vigia anteriormente, com queda apenas em 2015. Boa parte desse
aumento foi financiada com recursos provenientes dos aportes do Tesouro Nacional (R$ 385,8 bilhões
entre 2009 e 2014).
Sendo assim, em vista desse aumento vigoroso nos desembolsos do
banco, o que explicaria a resposta
tímida em termos de incremento no
investimento? A resposta mais óbvia
e imediata é que, sem a intervenção
do BNDES, a taxa de investimento seria ainda menor. No entanto,
existem evidências que contradizem
essa conjectura.
De fato, a literatura econômica parece indicar que o impacto do BNDES
no investimento das empresas seria,
na melhor das hipóteses, pequeno. A
despeito da redução do custo de capital, não haveria incremento (adiciona4 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 015

lidade) importante nos investimentos.
Estes seriam feitos de qualquer modo,
só que com outras fontes de financiamento (privadas, principalmente).
Em outras palavras, haveria indícios
de que o BNDES atende justamente
às empresas que podem conseguir outras formas de financiar seus projetos
e, portanto, não atuaria no sentido
de aliviar problemas de restrição de
crédito. Essa é, por exemplo, a conclusão de artigo de Sérgio Lazzarini
e coautores, publicado recentemente
na revista World Development.1 Resultados similares são encontrados
por Marco Bonomo e coautores.2
No entanto, esses resultados são
obtidos a partir de amostras que

incluem apenas empresas de capital aberto. Como são maiores e têm
mais acesso a fontes alternativas de
financiamento, é de se esperar que o
impacto da atuação do BNDES no
investimento dessas empresas seja pequeno. Mas o banco também atende
a empresas de capital fechado e de
menor porte. Nesse sentido, Fernando Oliveira inclui também empresas
de capital fechado em sua amostra e
encontra efeitos estatisticamente significativos, embora modestos, dos
financiamentos do BNDES no investimento das empresas.3 Ter acesso ao
banco aumentaria entre 1% a 6% o
nível de investimento das empresas.
Uma exceção é o artigo de Luciano
Machado e coautores.4 Eles usam uma
amostra que, embora restrita ao setor
industrial, inclui empresas de capital
fechado. O efeito dos financiamentos
do BNDES foi estimado somente no
âmbito do Programa de Sustentação
do Investimento nos anos de 2009 e
2010. Os resultados indicam que o
efeito do banco é substancial e relativamente maior em 2009, ano em que
a crise se manifestou de forma mais
severa em âmbito doméstico.
Nesse ponto mostra-se útil explicar como o efeito do BNDES nos
investimentos é estimado. Basicamente, são usadas técnicas estatísticas que comparam empresas com as
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mesmas características e cuja única
diferença é o recebimento de financiamentos do banco. Obviamente,
em vista da discussão feita até agora,
uma característica primordial para
ser levada em conta na comparação
é a magnitude da restrição de crédito
enfrentada pelas empresas. Dos artigos mencionados até aqui, o citado
no parágrafo anterior é o único que
não considera adequadamente esse
ponto. Isso provavelmente explica
o tamanho dos efeitos encontrados
e a discrepância dos resultados com
relação ao restante da literatura. Ou
seja, de fato a adicionalidade promovida pelos financiamentos do
BNDES parece ser modesta.
Cabe lembrar que os recursos que
o BNDES usa em suas operações não
caem do céu. São obtidos pela contribuição compulsória dos agentes
econômicos (no caso de recursos do
FAT) ou dos contribuintes em geral
(no caso de aportes feitos pelo Tesouro Nacional). Em outras palavras,
trata-se de recursos obtidos pela tributação da atividade econômica – o
que reduz a eficiência e a propensão
a investir – usados para subsidiar um
grupo de empresas. Se o investimento
pode ser financiado de outra forma, é
difícil justificar tanto a perda gerada
pela tributação como a transferência
de recursos da sociedade para esses
agentes econômicos. A esse respeito,
António Antunes e coautores mostram que, no caso brasileiro, esse tipo
de subsídio não tem impacto no desempenho da economia, embora possa reduzir os salários.5
Idealmente, há espaço para atuação do governo em casos nos quais se
manifestam externalidades. Em outras palavras, investimentos nos quais
o empresário não se apropria de to-

dos os benefícios gerados e, portanto,
investe menos do que o desejável para
a sociedade. São projetos no qual o
retorno privado é mais baixo do que
o social. Nesse caso, o resultado vai
além da mera substituição da fonte
de financiamento e a atuação do banco de desenvolvimento incrementa,
de fato, o nível de investimento.
Ressalte-se que sequer foi enfatizada a recente tendência de se usar os
recursos do BNDES para fomentar a
criação dos chamados campeões nacionais. Nesse caso, não há dúvida de
que o efeito na taxa de investimento
é nulo. Ademais, além dos benefícios
privados que são apropriados pelas
empresas envolvidas, é bastante difícil enxergar benefícios sociais adicionais. Definitivamente, este não é o
caso para a atuação de um banco de
desenvolvimento.
Também não foi enfatizado que
a atuação do BNDES, ao criar um
canal de crédito que não é sensível
a variações na taxa básica de juros,
poderia reduzir a potência da política
monetária. Em artigo recente, Monica da Bolle estima que uma redução
dos desembolsos do banco pela metade – aproximadamente equivalente
a suprimir as operações viabilizadas
pelos aportes de recursos do Tesouro Nacional – poderia diminuir em
30% a taxa real de juros brasileira,
com impactos positivos não desprezíveis no investimento.6
Avaliações periódicas e transparentes têm sido um dos segredos do
sucesso das experiências bem-sucedidas de política industrial em outros países. O mesmo deve ser feito
com relação ao BNDES, cujo sucesso
não pode ser medido pelo volume de
desembolsos. É preciso avançar no
entendimento dos seus efeitos sobre

a economia brasileira, em particular
na taxa de investimento. É necessário
avaliar os instrumentos e programas
do BNDES, reforçando aqueles que,
de fato, geram benefícios sociais e
descontinuando aqueles que são meras transferências de renda do contribuinte para alguns empresários
privilegiados. O próprio BNDES,
em suas recentes prestações de conta
do uso dos recursos aportados pelo
Tesouro Nacional, estima que, cada
R$ 1 bilhão desembolsado pelo banco, aumenta o investimento apenas
em R$ 236 milhões. É muito pouco.
Nesse sentido, é preciso identificar
que programas (e/ou que setores) de
fato geram incremento no investimento. Manter o foco nesses programas (e/ou setores) tende a aumentar
a efetividade e reduzir o custo fiscal
da atuação do banco.
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Mal que cresce sem
remédio eficaz
Chico Santos, para Conjuntura Econômica
Com o país mergulhado em uma
crise sem similar recente podendo,
segundo a maioria esmagadora das
estimativas, acumular em 2015 e
2016 dois anos consecutivos de
Produto Interno Bruto (PIB) negativo, situação inédita desde os anos
de 1930 e 1931 quando, sob os efeitos da Grande Depressão de 1929
e convulsionado politicamente pela
Revolução de 1930, o Brasil viu sua
economia encolher, respectivamente, 2,1% e 3,3%, cresce a preocupação com o endividamento das famílias, ou seja, das pessoas físicas.
Uma pesquisa nacional inédita
feita pelo Centro de Pesquisas em
Direito e Economia da Escola de
Direito da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro (CPDE/FGV
Direito Rio) em março de 2014 e
ainda em fase de avaliações constatou que 7,3% das 2.002 pessoas
que responderam ao questionário
de 62 perguntas declararam-se superendividadas, ou seja, contrataram obrigações financeiras sem
possibilidades de pagá-las, a não ser
com sacrifício do padrão mínimo
de sobrevivência. No mesmo ano,
o índice de superendividamento de
pessoas físicas no Reino Unido, por
exemplo, era de 6%. Curiosamente,
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apenas 52% dos que disseram estar
superendividados no Brasil reconheceram ter prestações em atraso.
Uma das hipóteses para a aparente
contradição é uma tentativa de autoproteção diante da pesquisa.
O trabalho, que tem à frente os
professores da FGV Direito Rio
Antônio José Maristrello Porto,
coordenador do CPDE, e Patrícia
Regina Pinheiro Sampaio, pesquisadora do mesmo CPDE, deverá
ir a campo novamente em março
de 2016, quando os organizadores
avaliam que pode haver um agravamento dos números, provocado
pela crise econômica que atinge o
Brasil desde o segundo semestre
de 2014. De acordo com as tabulações feitas a partir da primeira
pesquisa, o indivíduo com maiores
possibilidades de ser superendividado no Brasil é negro, mora de
aluguel com outras pessoas,
perdeu o emprego nos
últimos 24 meses, vive
em uma capital e não
é católico.
“O direito
no Brasil está
preparado
para um superendividamen-
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to em larga escala?”, perguntaram
os professores Porto e Patrícia em
um evento restrito a acadêmicos na
FGV Direito Rio ao qual a Conjuntura Econômica teve acesso. As
conclusões a que eles chegaram até
agora indicam que não.
Ao contrário dos Estados Unidos, onde o instituto da “falência pessoal” permite que a pessoa,
cumprindo determinadas condições,
esteja livre do endividamento em
apenas sete meses, com sacrifício do
patrimônio, mas não dos bens essenciais para a sobrevivência sua e da
sua família com dignidade, no Brasil o remédio jurídico por enquanto disponível na legislação é a “insolvência civil”, uma ação que vai
transtornar a vida do devedor pelo
prazo mínimo de 10 anos e que, por
isso, é muito pouco utilizado.
Um estudo empírico feito pelos
pesquisadores do CPDE no Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) revelou que em fevereiro de 2014 havia
apenas 49 ações de insolvência civil
em curso nas seis varas empresariais
da comarca da capital e que apenas
26 recursos em segunda instância foram julgados no Tribunal entre 2009
e 2013. Para dar uma ideia do quanto
os números são residuais, os pesquisadores mostraram que em dezembro de
2012 tramitavam no TJRJ 7.361.061
ações judiciais de todas as origens.
Nos Estados Unidos, 936.795 ações
de falência pessoal foram propostas à
Justiça apenas em 2014.
O levantamento constatou também que do total de ações propostas,
80% foram apresentadas por credores, sendo que apenas uma foi apresentada por instituição financeira. A
esmagadora maioria dos credores que
propuseram as ações era formada por

se tenha uma saída digna para ambas
as partes. O modelo americano seria
mais apropriado.
O estudo acadêmico do superendividamento é ainda muito pouco
difundido no Brasil, de acordo com
os pesquisadores do CPDE. O núcleo
mais conhecido é o da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), encabeçado pela professora e
estudiosa dos problemas do consumidor Cláudia Lima Marques. Outros dois centros que desenvolvem
um trabalho persistente sobre o tema
são o próprio CPDE e a Universidade de São Paulo (USP), no campus
de Ribeirão Preto, sob a liderança da
professora Maria Paula Bertran.

A pessoa com maiores
chances de ser
superendividada é negro,
mora de aluguel, perdeu
o emprego nos últimos
24 meses, vive em uma
capital e não é católico

pessoas físicas. Uma das hipóteses é
que se trata de mera vingança pessoal, já se sabendo que o devedor não
terá condições de pagar. A conclusão
dos pesquisadores é que a ação de insolvência civil não é boa para resolver
o problema nem do devedor e nem
do credor e que há necessidade de
um aperfeiçoamento legal para que

Um retrato do brasileiro
superendividado
A pesquisa do CPDE foi feita com
base em uma amostra selecionada
pelo Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (Ibope) e seu
universo, segundo explicaram os

Perfil do superendividado no
Rio de Janeiro
(período 2008-2012)
Renda média: R$ 2.307,00/mês
Dívida média não quitada: R$25.000,00
Desempregados: 4% do total
Educação: 57,7% possuíam nível superior
Idade média: 55 anos
Moradia: 49,67% possuíam casa própria
Bens duráveis: 29,84% possuíam veículos
Poupança: 12,7% possuíam poupança ou investimentos
Fonte: Base de dados do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro –
total de 646 indivíduos.
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professores Porto e Patrícia, é suficientemente amplo para revelar
um quadro do superendividamento
no país. A amostra, por exemplo,
é maior do que aquelas geralmente
utilizadas nas pesquisas de intenção
de votos que ouvem um número menor de eleitores e têm uma margem
de erro reconhecidamente estreita.
O contexto do trabalho tem
como ponto de partida, contraditoriamente, a estabilização monetária conseguida pelo Brasil com o
Plano Real, em julho de 1994. Os
pesquisadores do CPDE ressalvam
que não se trata de questionar os
inquestionáveis benefícios trazidos
pela estabilização, mas de reconhecer que o maior acesso ao crédito
por ela proporcionado, especialmente a “sedução do cartão”, abriu
as portas para que as pessoas fizessem dívidas maiores e se tornassem
suscetíveis ao superendividamento.
Com a economia estável, medidas legais positivas para ampliar
o acesso ao crédito acabaram con-

A oferta de crédito cresceu
900% em dez anos,
enquanto a renda subiu
150%. Com isso, o nível
de endividamento saltou
de 18% em 2005 para 46%
em abril de 2015

tribuindo para o mau endividamento. Foram os casos, segundo
Porto e Patrícia, da legislação sobre alienação fiduciária, de 1997,
e da criação do crédito consignado
(desconto em folha de pagamento)
em 2003. “O problema é o endividamento rápido e de má qualidade, para a compra de bens fugazes

Menor renda, maior rolagem de dívidas no cartão
Percentual dos que pagaram integralmente a última fatura do cartão por faixa de
renda (em salários mínimos – SM)
83,50%
68,20%

89,90%
80,50%

70,70%

50% 50%
31,80%

29,30%
16,50%

Até 1 SM

De 1 a 2 SM

De 2 a 3 SM
Pagaram*

De 3 a 4 SM

19,50%
10,10%

De 4 a 6 SM

Mais de 6 SM

Não pagaram*

Fonte: Pesquisa nacional FGV/Direito Rio, em março de 2014. *Percentual entre os que responderam ao quesito.
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como roupas e alimentos”, disse
Porto, ressaltando que nos países
ricos as pessoas costumam se endividar para aumentar o patrimônio
intelectual e material, financiando
estudos e moradia, por exemplo.
Segundo os pesquisadores a emergência da chamada “classe C”, embora politicamente seja mais vendida
como consequência do aumento da
renda, teve um papel preponderante
da maior oferta de crédito que cresceu
900% no mesmo período de dez anos
em que a renda cresceu 150%. Como
consequência, o nível de endividamento do brasileiro saltou de 18% em
2005 para 46% em abril de 2015.
Um crédito, em função dos juros,
raramente é compatível com uma
boa gestão financeira por parte do
consumidor. Em novembro deste
ano, segundo dados da Associação
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade
(Anefac), a taxa de juros média do
cartão de crédito para compras rotativas estava em 13,73% ao mês, ou
368,27% ao ano.
A pesquisa do CPDE revelou
que os juros proibitivos cobrados
no cartão rotativo não funcionam
como uma prevenção que afasta o
consumidor dessa forma de endividamento. De acordo com os dados
apurados, em todas as camadas de
renda em que o trabalho se dividiu
– de menos de um salário mínimo
até mais de seis salários mínimos
mensais – houve quem não pagasse integralmente a fatura do cartão
no mês anterior à pesquisa, sendo
que entre aqueles que responderam
à questão, 50% dos que ganhavam
até um salário mínimo deixaram de
pagar a fatura integral, entrando
na ciranda dos juros rotativos. Na

CONJUNTURA SUPERENDIVIDAMENTO

faixa de renda mais alta a parcela
dos que rolaram as dívidas no cartão cai para 10,1%.
Os pesquisadores do CPDE têm
duas hipóteses para esse fenômeno
da quitação das dívidas: a primeira
é que aqueles com renda mais baixa
precisam aplicar uma fatia maior das
suas rendas em itens de sobrevivência, como alimentação e vestuário, e
acabam não conseguindo sobra para
pagar integralmente a fatura do cartão. A outra é que o consumidor de
renda mais elevada tem mais acesso
à escola e, portanto, mais educação
financeira para saber que é melhor
não entrar no crédito rotativo.
O trabalho revelou também que
os chamados gastos inesperados são
os que mais demandam o uso de
dinheiro emprestado no Brasil, ganhando com facilidade da saúde e da
alimentação e, por muitos corpos, da
educação. Enquanto 17% responderam que o uso mais frequente que fazem do dinheiro emprestado é para
“apagar incêndio”, menos de 3%
disseram que aplicam esse dinheiro
em gastos com educação.
Outra constatação da pesquisa foi
que o nível de renda no qual as pessoas têm maior incidência e cadastro
de crédito negativo é na faixa intermediária, entre dois e três salários
mínimos, chegando a 31% do total.
Entre os que recebem até um salário mínimo a presença em cadastros
negativos é de 23% e entre os que
recebem mais de seis mínimos a proporção cai para 15%. Para os pesquisadores, a hipótese mais plausível é
que as pessoas com renda intermediária ganham o suficiente para terem
acesso ao crédito, mas esse ganho é
insuficiente para que elas paguem
esse crédito com tranquilidade.

Cadastro negativo é mais presente em
faixas intermediárias de renda
Percentual de presença em algum cadastro negativo
de crédito por faixas de renda – SM
29%

31%

23%

23%
20%
15%

Até 1 SM

De 1 a 2 SM

De 2 a 3 SM

De 3 a 4 SM

De 4 a 6 SM

Mais de 6 SM

Fonte: Pesquisa nacional FGV/Direito Rio – março de 2014.

Outro aspecto importante constatado pela pesquisa foi que a ocorrência de algum tipo de infortúnio com a
própria pessoa ou com a família tem
papel importante para que o indivíduo torne-se superendividado, começando pela perda do próprio emprego, com 24,5% das respostas, e com
doença na família, com 20,4%. Mas
o estudo constatou também que perto
de 40% daqueles que se superendividam não passaram por qualquer tipo
de infortúnio, tendo como causas
principais para se endividarem um
nascimento na família, casamento ou
abertura de uma empresa.
O trabalho do CPDE é uma agenda em aberto com diversos caminhos
sendo trilhados ou em fase de construção, começando pela nova pesquisa marcada para março do próximo ano. Outra vertente futura é um
levantamento com o sistema bancário das iniciativas que as instituições
vêm tomando com o objetivo de prevenirem o superendividamento.
Outro estudo baseado na pesquisa de 2014, este em andamento, con-

duzido pelo doutorando em antropologia pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor
da Direito Rio Paulo Augusto Franco busca levantar como o superendividamento se constrói dentro dos
domicílios. A também professora da
Direito Rio e pesquisadora do CPDE
Melina Rocha Lukic trabalha na definição do papel da carga tributária
no superendividamento.

O Nudecon da
Defensoria Pública
A pesquisa nacional do CPDE teve
como uma espécie de preliminar
um trabalho feito pelo órgão de
pesquisas da FGV Direito Rio sobre a base de dados do Núcleo de
Defesa do Consumidor (Nudecon)
da Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro que possui um
grupo de atendimento às pessoas
superendividadas.
O trabalho levantou dívidas, características socioeconômicas e recursos detidos por 646 indivíduos
D e z e m b r o 2 015 | 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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atendidos por esse grupo do Nudecon no período de 2008 a 2012.
Trata-se de um subgrupo especial
entre os endividados atendidos
pela Defensoria Pública do Rio de
Janeiro. A amostra, como esclareceram os pesquisadores, exige uma
ressalva por se tratarem de indivíduos que conhecem a Defensoria e
que sabem existir dentro dela um
núcleo que poderia ajudá-los a resolver seus problemas.
De acordo com o levantamento
feito, os 646 indivíduos recebiam,
em média, um salário líquido de
2.307,00 por mês e tinham, em média, dívidas não quitadas no valor
de R$ 25 mil. Da amostra, 57,7%
tinham nível superior de escolaridade, idade média de 55 anos e
apenas quatro estavam desempregados na época do atendimento.
O levantamento mostrou ainda
que 49,67% moravam em casas
próprias, 29,84% possuíam veículos e 12,7% tinham algum tipo de
poupança ou investimento. Uma
das primeiras conclusões que salta
aos olhos é que o superendividamento não é privilégio das pessoas

As pessoas com renda
intermediária ganham
o suficiente para terem
acesso ao crédito, mas
esse ganho é insuficiente
para que elas paguem esse
crédito com tranquilidade

com baixa escolaridade como, em
princípio, pode ser entendido pela
maioria das pessoas.
O livro Superendividamento no
Brasil, organizado pelos professores Antônio Porto, Cássio Cavalli,
Melina Lukic e Patrícia Sampaio,
é o primeiro fruto editorial dos
estudos sobre superendividamento
feitos pelo CPDE da FGV Direito
Rio, editado este ano pela Juruá
Editora. São seis artigos iniciados

pelo estudo “O Superendividamento Brasileiro: uma Análise Introdutória e uma Nova Base de Dados”,
no qual Porto e o doutorando em
Economia pela FGV Rio Pedro
Henrique Butelli, entre outros aspectos, traçam um panorama sobre o crédito e o endividamento no
Brasil e analisam a base de dados
do Nudecon.
Uma das primeiras constatações
dos dois estudiosos é que, embora
o maior contingente de superendividados esteja na faixa de salário
líquido que vai de R$ 500 a R$ 2
mil (valores de 2012), mais de 40 deles tinham salário líquido superior a
R$ 5 mil e cerca de 120 recebiam
mais de R$ 3 mil por mês. O estudo
mostrou também haver grande dispersão em relação ao valor das dívidas de cada indivíduo, evidenciado
por um desvio-padrão de quase R$
50 mil na composição do endividamento médio (quanto maior o desvio-padrão, maior a diferença entre
os números que compõem a média).
De acordo com os autores, a dispersão “reforça a concepção de que é
possível encontrar-se superendivida-

Quanto maior a renda, maior o nível de poupança
Percentual dos que colocaram alguma quantia em poupança, aplicação ou investimento no último mês,
por faixa de aplicação, segundo o nível de renda (em salários mínimos)

20%

11%
9%
7%
3%

4%
2%

2%
0%

Até 1 SM

4%

4%

6%
3%

2%

6%

6%

4%

0%
De 1 a 2 SM
Faixa até R$ 200

Fonte: Pesquisa Nacional FGV/Direito Rio, março de 2014.
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De 2 a 3 SM

De 3 a 4 SM

De R$ 201 a R$ 600

Mais de R$ 600

De 4 a 6 SM

Mais de 6 SM
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do independentemente do valor devido, pois o estado de superendividamento advém da incapacidade total
de pagamento das dívidas contraídas
por um longo lapso de tempo”.
Outro dado que surpreendeu os
pesquisadores foi o fato de apenas
4% dos superendividados totalizando 27 pessoas, se terem declarado
desempregados. “Este fato é surpreendente, pois indica que o superendividamento não é causado, majoritariamente, pela queda abrupta da
renda gerada pela perda de um emprego”, escreveram.
Outro aspecto que chamou a atenção dos analistas foi o fato de 33%
dos superendividados que procuraram o Nudecon serem aposentados
ou pensionistas e 5,3%, funcionários
públicos. O fato de quase 40% da
amostra ser composta por indivíduos
que têm fonte estável de renda indicou
que essa estabilidade na receita não é
suficiente para evitar que as pessoas se
endividem a ponto de tornarem-se incapazes de arcar com esses débitos, caracterizando um superendividamento.
Ainda que os dados a respeito do
nível de escolaridade sejam referentes a apenas 179 dos 646 indivíduos da amostra, os pesquisadores da
FGV entendem que o fato de que
57,7% daqueles que informaram o
nível de escolaridade terem nível superior, sendo que mais de 5% tinham
mestrado ou doutorado, permite, associando a escolaridade ao nível de
renda, concluir que “o maior acesso
ao crédito pode ser um fator determinante ao superendividamento”.
Em outro artigo do livro, denominado “Vivências da Comissão de Proteção ao Consumidor Superendividado
da Defensoria Pública”, as defensoras
públicas Alessandra Bentes Teixeira

“Apagar incêndio” é a principal aplicação do
dinheiro emprestado
Principais aplicações dos recursos emprestados por percentual de respostas
17%
13,50%

13%
10%

Despesas
inesperadas

Saúde

Alimentação

Vestuário

3%

2,70%

Lazer

Educação

Fonte: Pesquisa Superendividamento FGV/Direito Rio – março 2014.

Vivas, Larissa Ellias Guimarães Davidovich e Patrícia Cardoso Maciel Tavares relatam que a comissão foi criada em 2005 a partir da constatação de
que uma massa crescente de pessoas
e famílias inadimplentes procurava
a Defensoria em busca de resguardo
para seus “direitos básicos” e de “formas de garantir o mínimo existencial
para uma sobrevivência digna”.
De acordo com as defensoras, a
experiência do Nudecon no atendimento a consumidores endividados
e superendividados revelou que as
principais causas que levam ao estágio mais avançado do endividamento, quando a pessoa perde a capacidade de fazer frente às suas dívidas,
são a banalização da oferta de crédito, estímulo à compra, com o conceito de sociedade prioritariamente de
consumo, o “status” que o consumo
proporciona, o crédito consignado,
as diversas opções de formas de pagamento, a necessidade de satisfação de
desejos e os infortúnios da vida, como
desemprego, doenças e acidentes.
As autoras, todas com histórico
importante no Nudecon, indicam
que os cuidados necessários para

que o consumidor evite se enredar
na teia do endividamento dependem
da capacidade crítica de cada um
para contornar os principais motivos que levam a esse enredamento.
Segundo elas, nem sempre essa capacidade de análise é adquirida automaticamente, sendo muitas vezes
preciso que o consumidor recorra a
parâmetros de educação financeira
para conseguir fazer suas opções
com maior discernimento.
Elas defendem que o mercado
também tem a obrigação de orientar para que o consumidor endividado não atinja o estágio do superendividamento. Segundo elas,
já existem, por exemplo, instituições financeiras que, “a despeito
da oferta fácil de crédito, quando
identificam endividamento oferecem a troca de produtos com taxas
mais altas por outros com taxas
mais baixas”. Segundo ela, embora
esse tipo de ação possa ser considerado um método embrionário de
prevenção, ela pode contribuir para
“o estabelecimento de uma cultura
preventiva e educativa e estimular
outras práticas de prevenção”.
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Teste de Resistência
Debate sobre rumo das políticas de redução da desigualdade marca
comemoração dos 15 anos do Centro de Políticas Sociais da FGV
Solange Monteiro, Rio de Janeiro
Mesmo marcando o início da atual recessão – a partir do
segundo trimestre, conforme os cálculos do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace) da FGV –, em 2014
o Brasil ficou menos desigual. Segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad) divulgada em novembro,
nesse ano o rendimento dos 10% mais pobres aumentou
4,1% em relação a 2013, enquanto o dos 10% mais ricos
registrou queda de 0,4%.
A persistência do ciclo contracionista da economia, entretanto, que deverá se manter pelo menos até o final de
2016, continuará testando essa resistência. De um lado,
caso as previsões se concretizem, o aumento acentuado do
desemprego e a desaceleração da renda do trabalho concorrerão para empurrar parte da população mais vulnerável de
volta à pobreza. De outro, a política de assistência social sofrerá a pressão do ajuste fiscal, como já se refletiu no debate
do projeto orçamentário de 2016, que incluiu corte de 35%
nos recursos destinados ao Bolsa Família.
“Nessa conjuntura, teremos que avaliar o custo fiscal
por cada unidade de benefício e buscar fazer mais com
menos”, diz Marcelo Neri, ex-ministro-chefe da Secretaria
de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República, fundador do Centro de Políticas Sociais (FGV/CPS).
O economista, um dos principais estudiosos da chamada
nova classe média formada na última década, avalia, entretanto, que 2015 ainda não será o ano de reversão desse
quadro. “A Pnad de 2014 foi uma surpresa boa, mas a
de 2015 poderá ser ainda mais surpreendente, pois estamos numa crise econômica com a desigualdade parada”,
afirma, tomando como base a estimativa Focus da última
semana de novembro que apontava a uma queda do PIB
per capita de 4,2% em 2015, contra uma contração da
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renda da Pnad quatro vezes menor,
de 0,96%. Essa variação, ilustra
Neri, mantém o descompasso entre
evolução dos salários e o crescimento do país – “em 11 anos, a renda
média Pnad cresceu 62%, contra
28% do PIB”, lembra. Período no
qual a diferença de crescimento de
renda entre mais pobres e mais ricos também foi marcante. “O crescimento acumulado da renda per
capita dos 10% mais pobres entre
2001 e 2014, por exemplo, foi de
166%, contra 31% dos 10% mais
ricos”, compara Neri.
Outro fator que colabora para
essa projeção é o aumento da rede
de proteção social observada nesse
período. De 2002 a 2014, a execução orçamentária da Assistência
Social, em valores reais, saltou de
R$ 16,3 bilhões para R$ 70,8 bilhões. Somente em transferências
do Bolsa Família, que hoje atende a
14 milhões de famílias, a evolução
foi de R$ 4,4 bilhões em 2002 para

R$ 26,3 bilhões em 2014. Entre os
10% mais pobres, a influência dos
programas sociais ainda é ligeiramente maior do que a da renda do
trabalho. Dos 6,37% de crescimento médio anual da renda domiciliar
per capita desse grupo entre 2001 a
2013, 3,74% se referem a rendimentos não gerados por trabalho. “Um
corte nesse programa, que representa 0,5% do PIB, representaria efeito
zero no ajuste fiscal, se comparado
ao custo de oportunidade como política pública”, diz Neri.
Tereza Campello, ministra do
Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS), reforça exemplos
do papel exercido pelo Estado na
realidade da população de baixa
renda. “No semiárido estamos vivendo o quinto ano consecutivo de
seca. No Ceará, a situação está tão
grave quanto há 100 anos, quando
Eça de Queiroz escreveu O Quinze.. Diferentemente daquela ocasião, entretanto, quando milhares

de pessoas migraram para as cidades, hoje há cisterna, Bolsa Família, Seguro Safra, um conjunto de
políticas que não permite mudar a
situação climática, mas a condição
do sertanejo para que permaneça
na sua terra”, conta.
Mais um fator que pode colaborar
para essa resistência, aponta Neri, é
o efeito de mudanças estruturais registradas no período. “Dados como
aumento de escolaridade, por exemplo, são ganhos que não se perdem
e são mais fortes do que a variação
de renda”, exemplifica. Tereza corrobora esse diagnóstico abordando
o combate à pobreza do ponto de
vista multidimensional. Para isso, o
ministério tabulou microdados da
Pnad com base em um índice desenvolvido pelo Banco Mundial que
mede sete indicadores além da renda: frequência escolar, anos de escolaridade, saneamento básico, acesso
à água, à eletricidade, à habitação e
a ativos (geladeira,

Mais aumento entre os mais pobres
Variação do rendimento médio mensal per capita
real dos domicílios por decis - 2013-2014 (%)
6,2

3,3

3,4

3,3
2,8

2,8

2,4

2,5
1,9

1,7

Total

10%
mais pobres

Mais
de 10 a 20

Mais
de 20 a 30

Mais
de 30 a 40

Mais
de 40 a 50

Mais
de 50 a 60

Mais
de 60 a 70

Mais
de 70 a 80

Mais
de 80 a 90

2,1

10%
mais ricos

Fonte: Pnad 2014, elaboração MDS.
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telefone e fogão). “Nesse período de
12 anos, a pobreza crônica multidimensional – família abaixo da linha
da pobreza (R$ 140 mensais per capita) com privações em mais de três
dimensões – caiu de 9,5% para 1%.
Conseguimos um resultado ainda
melhor do que no caso da renda”,
diz a ministra.
De acordo ao ministério, esse
indicador aponta ganhos significativos, principalmente entre os 5%
mais pobres. Entre 2002 e 2014,
por exemplo, a frequência escolar de crianças entre 6 e 14 anos
aumentou 6% nesse grupo, para
97,8%; o acesso à água cresceu
52%, para 75,4%, e à energia elétrica aumentou 20%, de 81,3% em
2002 para 97,8% em 2014. Entre
os ativos analisados, o acesso à
geladeira aumentou 104%, para
89,8%; e o de telefones celulares
aumentou 1.453%, para 79,2%.
Os maiores avanços se deram entre
a população negra, nas zonas rurais e nas regiões Norte e Nordeste.
Para Tereza, a análise desse índice
reconhece melhorias importantes
que são ignoradas quando se opta

Em 12 anos a pobreza
crônica multidimensional
– família abaixo da linha
da pobreza com privações
em mais de três dimensões
– caiu de 9,5% para 1%
Tereza Campello

por analisar a pobreza somente a
partir da renda, e que tornam famílias menos volúveis a fatores como
alta do desemprego, variações negativas de renda.

Traçar caminhos
A ministra foi uma das convidadas
do Seminário Combate à Pobreza,
Crescimento Inclusivo e a Nova
Agenda Social, promovido em no-

Além do monetário
Evolução da pobreza crônica multidimensional Brasil, 2002-2014 (%)
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Fonte: IBGE/Pnad. Elaboração: Sagi/MDS.
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vembro na FGV/Rio, que marcou a
comemoração aos 15 anos do CPS.
Além de Tereza, também participou
do evento a educadora Wanda Engel,
ministra de Assistência Social durante o segundo mandato do presidente
Fernando Henrique Cardoso, época
em que coordenou, entre outras iniciativas, a implantação do cadastro
único que hoje serve como base de
dados para vários programas sociais,
incluindo o Bolsa Família.
Na ocasião, Wanda lembrou o
caminho traçado pelo país, desde a
Constituição de 1988, até a atual estrutura de proteção social, partindo
dos primeiros programas de transferência não condicionada dentro da
Lei Orgânica da Assistência Social
(Loas), como o benefício de prestação
continuada (BPC), até a iniciativa de
transferência condicionada de renda,
como o Bolsa Família, conceito considerado o grande salto qualitativo
entre as políticas assistenciais. “Ela
permite a centralidade do programa
na família, não mais no indivíduo,
com foco no investimento no capital
humano de novas gerações”, diz.
Wanda reforça o diagnóstico
de Neri da necessidade da busca
de racionalização de investimentos sem comprometer resultados e
ressaltou a importância do foco em
políticas de apoio à educação. “A
saída da pobreza está na garantia
de que toda nova geração termine
a educação básica com qualidade.
Hoje, se tivesse que escolher, o foco
desse trabalho seria as faixas de 0-6
anos e a juventude, para que mais
jovens concluam o ensino médio”,
afirma. “E chamaria a atenção
para o papel que o empresariado,
a mídia e as igrejas podem cumprir
na formação de parcerias.”
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Rede ampla
Evolução de beneficiários e transferências do Bolsa Família
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Determinantes da mudança de renda – 2004-2014
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O eixo vertical é taxa de crescimento médio anual da renda. O eixo horizontal são os diferentes segmentos de distribuição de
renda: 10% mais pobres, 40% mais pobres, entre os 40% mais pobres e os 10% mais ricos , 10% mais ricos. Fonte: FGV/CPS.

Para a ministra Tereza, a revisão de políticas também deve levar
em conta as diferenças do Brasil
que emerge desse período de mais
de uma década de políticas sociais.
“Independentemente da matriz ideológica, é preciso olhá-lo sob uma
nova perspectiva”, diz. O exemplo
dado pela ministra no evento foi o
do trabalho infantil, que segundo a

última Pnad em 2014 registrou aumento de 4,5%, equivalente a mais
143,5 mil crianças e adolescentes
entre cinco e 17 anos nessa condição. “Tivemos essa variação, mas
dentro de um perfil muito diferente do da década de 1990, quando
se começou a tratar do assunto.” A
ministra ressalta que, na época da
criação do Programa de Erradica-

ção do Trabalho Infantil (Peti), em
1996, o perfil desse trabalhador era
na maioria crianças com menos de
13 anos em situação de trabalho
penoso e insalubre. “Hoje, 80%
têm mais de 14 anos, e sua família
na maioria tem renda per capita
de mais de meio salário mínimo”,
diz. Isso, segundo a ministra, implica a discussão de uma mudança
de foco nas políticas de erradicação
do trabalho infantil. “A política
de bolsa, de acolhimento na rede
de assistência social não consegue
mais lidar com esse fenômeno, pois
esse jovem trabalha não mais porque a família está passando fome,
mas para antecipar sua trajetória
no mercado, muitas vezes porque
não vê perspectiva na educação, e
porque deseja consumir algum produto.” A ministra também defende
a complementação de políticas para
públicos específicos. “Hoje identificamos o Bolsa Família como uma
política de sucesso, que funciona da
zona rural ao semiárido, mas para
um micropúblico talvez não seja a
melhor política de transferência de
renda, como indígenas, quilombolas, população de rua, que precisa
de nossa atenção.”
Para Neri, o aperfeiçoamento dos
programas de desenvolvimento social
também deve incluir a ampliação do
foco em demandas novas geradas
pelo ganho de renda, como educação
financeira e estímulo à poupança.
“Os programas não podem ser apenas portas de saída da pobreza, mas
devem servir como portas de entrada
aos mercados”, diz, lembrando que a
desigualdade de renda no Brasil ainda
é a 18a maior do mundo, e combatêla passará pelas escolhas futuras de
políticas para mitigá-la.
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“O desafio é manter
a rede de proteção”
Tereza Campello
Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

O Indicador de Pobreza Multidimensional calculado pelo MDS demonstra avanços no combate à pobreza em outras dimensões além da
renda. Sob essa perspectiva, como
a crise impacta a redução da desigualdade no Brasil?
Em geral, tomamos a renda como
proxy da pobreza, mas isso simplifica o diagnóstico, pois há várias
dimensões de pobreza. O pobre no
sertão nordestino é pobre de falta
de água, de semente de qualidade,
é pobre de falta de acesso para vender suas coisas quando ele consegue
produzir. É diferente da pobreza
numa metrópole, onde muita gente
acaba vivendo num isolamento gigantesco mesmo morando numa favela. Hoje esse conceito de pobreza
multifacetada é consenso no mundo. A novidade no Brasil é que conseguimos construir uma metodologia para entender essas diferentes
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dimensões, e verificamos que nossa
estratégia de combate à pobreza
obteve resultados nessas várias dimensões, não apenas na renda. Pudemos perceber, por exemplo, que
se avançou muito no ensino fundamental, no acesso à energia elétrica e no acesso a bens, que foi onde
mais crescemos nos últimos anos,
pois este último está relacionado ao
acesso à energia e à renda. No nosso entendimento, a melhoria nesse
conjunto de indicadores vai permitir que as famílias pobres resistam
mais a uma variação na renda decorrente do momento de dificuldades na economia. Ninguém tira
das famílias os ganhos obtidos com
educação, por exemplo.
Entre as dimensões observadas,
quais as em que estamos mais vulneráveis?
A área em que temos mais déficit no
país é saneamento básico, que é caro
para o setor público e de longo prazo
de execução. Para ampliar a transferência de renda, pode-se aumentar o
valor no cartão e isso se resolve de
um mês para o outro. Já saneamento
demora um tempo até chegar a essa
população, é um dos indicadores
mais resistentes devido à sua complexidade de execução e organização.

Hoje um dos desafios do país está
relacionado ao aumento da produtividade, que por sua vez se deve,
entre outros fatores, a melhorias na
educação. Como o MDS tem colaborado nessa questão?
A agenda de educação dos jovens,
de mantê-los na escola, é um desafio
que o Brasil tem que enfrentar com
ou sem crise. Mas as várias experiências que temos tido no Brasil não
têm dado conta desse assunto. Temos um desafio gigantesco que tem
a ver com o que queremos fazer do
ensino médio no Brasil. A ideia, por
exemplo, de estimular e gerar uma
bolsa para que esse jovem fique na
escola não tem tido a mesma efetividade do que se imaginava, as avaliações indicam que isso ainda não está
bem calibrado. Da nossa parte, podemos dizer que o Bolsa Família tem
ajudado a que os jovens concluam o
ensino fundamental no tempo certo.
Há indicadores que mostram que,
quando os alunos concluem o fundamental com uma defasagem grande,
de dois ou três anos, as chances de
que continuem seus estudos se reduzem muito. Mas já estamos revertendo esse quadro. Enquanto em 2002
apenas 32% dos alunos pobres terminavam o ensino fundamental na
idade certa, hoje são quase 60%. Ou
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seja, em 12 anos, conseguimos uma
alteração importante da forma como
esse jovem evolui ao longo do ensino
fundamental, por conta do Bolsa Família, do incentivo da mãe a garantir
a frequência escolar de seus filhos.
Marcelo Nery, da FGV/CPS, defende
que o momento econômico brasileiro incita a revisar políticas públicas
em busca de se fazer menos com
mais. Como essa preocupação tem
se refletido na sua agenda?
Compartilho dessa visão de que a
política pública não pode ser um
bem em si, precisa mostrar resultado. Temos uma secretaria que só
faz avaliação e monitoramento das
políticas, tanto com pesquisas contratadas quanto com indicadores
permanentes. E é por isso que defendemos o Bolsa Família com tanta
veemência, porque vemos o retorno
desse investimento. Ele vai além do
ponto de vista da pobreza, colaborando, por exemplo, para a redução
da mortalidade infantil. Calculamos
que, em caso de corte de um terço
dos recursos do Bolsa Família (proposta feita para o Orçamento de
2016), isso significaria a saída de
23 milhões de pessoas do programa. Implicaria a volta de 8 milhões
para a extrema pobreza, e uma evasão escolar de 250 mil crianças por
ano. Isso é preocupante, levando em
conta que a principal contribuição
para a independência de uma família pobre é o estudo. Agora, sempre
é preciso observar se é possível melhorar o foco, se há erro de inclusão.
Para responder a essa pergunta, a
gente faz cruzamento do cadastro do
Bolsa Família com banco de dados
do Brasil em todas as áreas que você
puder imaginar: INSS, óbitos, Banco

Pudemos perceber que
se avançou muito no
ensino fundamental, no
acesso à energia elétrica e
no acesso a bens, que foi
onde mais crescemos nos
últimos anos

Central, cadastro de crédito, RAIS,
Caged. São 47 milhões de pessoas,
nome a nome. Isso não só permite
que tenhamos escala para avaliar a
política pública, como ajuda a evitar que esse dinheiro seja mal gasto,
indica onde estamos chegando com
nossos programas. Hoje o cadastro
único atende a mais de 30 programas
dentro do governo federal, incluindo
os de microcrédito e empreendedorismo, bem como o Pronatec, que
por conta do ajuste fiscal teve de ser
reduzido, mas nossa expectativa é
que volte a ser ofertado nos mesmos
termos. Isso é bom porque mostra
que estamos chegando com políticas
públicas para ampliar as oportunidades dessa população.
Como o ministério responde à crítica de que o impacto de um corte no
orçamento do Bolsa Família aponta a uma relação de dependência
dessa população?
A ideia da dependência está ligada
à de que o beneficiário só tem esse
dinheiro e não trabalha, o que não

é verdade. O Bolsa Família é complementar. É a que permite que a
criança vá para a escola ao invés
de trabalhar. Investimos R$ 167
(benefício médio do programa) e
geramos algo bom para o país. A
ideia de dependência não existe só
no Brasil e está embutida no conceito de que a pessoa é pobre porque é preguiçosa, não se esforçou.
Parte do princípio de que as pessoas são iguais, tiveram as mesmas
oportunidades. Talvez em um país
desenvolvido, com mais igualdade
de oportunidades, isso possa até
ser discutido, mas não no caso do
Brasil, com 500 anos de exclusão,
em que metade da população pobre é negra, e fica evidente a relação entre pobreza e falta de oportunidade. Aqui a pessoa trabalha,
e o Bolsa Família complementa a
renda. Com isso conseguimos garantir que os filhos dessa família
frequentem a escola e não repitam
a trajetória dos pais.
Os resultados da Pnad relativos a
2014 ainda apontaram a uma redução da desigualdade de renda.
O que esperam, entretanto, para os
resultados de 2015, com o agravamento da recessão?
A gente já demonstrou que conseguiu reduzir a pobreza tanto em período de bonança, de 2004 a 2009,
quanto de 2009 e 2014, quando as
taxas de crescimento foram muito
menores. Acho que o desafio gigantesco na crise é o de não reduzir nossa rede de proteção como aconteceu
em outros países, até na Europa. Até
agora, não temos indicadores de ampliação da demanda. Nosso objetivo
é manter, fortalecer, e continuar melhorando o foco. (S.M.)
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Risco e retorno nas concessões de
ferrovias no Brasil
Edson Gonçalves
FGV/CERI

O Programa de Investimentos em
Logística (PIL), lançado em meados
de 2012, tenta resgatar as ferrovias
brasileiras sob a promessa de vultosos investimentos para expansão da
malha. A previsão era de direcionar
a alocação de R$ 99,6 bilhões para
a construção e melhorias de cerca de
11 mil quilômetros de linhas férreas.
Passados três anos e mais outra
edição do programa, lançada em junho deste ano, sequer um novo trecho
logrou ser licitado. O país não parece ter razões para deixar para trás o
quadro de uma malha muito menos
densa do que aquela verificada em
países com dimensão continental.1
A primeira grande discussão sobre o tema identificou no modelo
regulatório as razões para a baixa penetração do transporte ferroviário. A partir do diagnóstico,
propôs-se a desverticalização das
ferrovias brasileiras. Caberia à Valec, uma estatal dependente, atuar
como administradora do mercado:
de um lado, como monopsonista
na compra de toda a capacidade
das novas linhas; de outro, vendendo em condições de monopólio essa capacidade aos operadores
ferroviários independentes (OFI).
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Mariam Daychoum e Patricia Sampaio
FGV/CPDE

A estimativa de custos fiscais
elevados, identificada também pelo
TCU (2013, 2014), combinada aos
necessários ajustes para o país atualmente, promoveram um redirecionamento na proposta. No âmbito do
governo ganhou força a ideia de que
a desverticalização e o protagonismo
e responsabilidades atribuídos ao
governo exigiriam esforços pouco
razoáveis, abrindo espaço para um
aumento na percepção de riscos por
parte dos investidores.
Em junho deste ano, o governo
federal apresentou a segunda etapa
do PIL Ferrovias (PIL II), prevendo a
construção de novas linhas e a prorrogação antecipada de contratos de concessão existentes com investimentos
da ordem de R$ 16 bilhões na malha
existente; entretanto, novamente não
restou claro o conjunto de instrumentos pelos quais seria possível atingir os
objetivos explicitados.
Na apresentação do PIL II, o governo declarou a existência de alguns
projetos em negociação com as concessionárias para a expansão da capacidade de tráfego, novos pátios, redução de invasão de faixas de domínio,
extensões, duplicações, sinalização e
renovação de material rodante.

Especialmente sobre a rede já concedida, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e alguns
agentes privados têm manifestado interesse em rever os trechos ociosos que
correspondem a quase 22% da malha
(Pires, 2015). Esses poderiam funcionar como as short lines americanas,
ramais ferroviários que operam carga
em volumes menores e por distâncias
mais curtas, normalmente alimentando
as linhas principais. Nos Estados Unidos, tais linhas correspondem a cerca
de 30% de toda a malha ferroviária
do país (Bitzan et al., 2002).
O aproveitamento das short lines,
assim como outras alternativas dentro
do setor ferroviário e de infraestrutura, faz parte de uma discussão que
carece de maiores reflexões e amadurecimento. A análise da viabilidade
desse tipo de mecanismo em nosso
país é um bom exemplo de como os
setores de infraestrutura brasileiros
podem se beneficiar de boas práticas
já implementadas em outros países.
Ademais, discussões desta natureza nos trazem diretamente a um ponto
crucial do processo no momento atual
– o aditamento dos contratos para renovação antecipada. Dada a conjuntura macroeconômica desfavorável e
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as restrições fiscais explicitadas, o governo abriu um canal de negociação
com as principais concessionárias do
país, para promover investimentos na
ampliação da malha em troca de um
alongamento nos contratos atuais.
Referidas negociações encontramse num estágio bastante adiantado;2
entretanto, as posições das diferentes
concessionárias recomendam uma
análise dos efeitos dessas tratativas
sobre a configuração do próprio setor, avaliando sua coerência com os
objetivos estratégicos de uma política
de transportes e logística.
Outro movimento recente e que
merece um escrutínio por parte da
sociedade e demais agentes envolvidos versa sobre a atualização dos
parâmetros que balizam a estimativa da taxa interna de retorno (TIR)
a ser adotada como referência para
os próximos leilões de concessões de
ferrovias. Inicialmente estabelecida
em 8,5% ao ano, a TIR foi elevada
para 10,6%, numa clara tentativa do
governo de alinhar a taxa de retorno
destes empreendimentos com os riscos envolvidos. Manteve-se a metodologia apresentada na Nota Técnica no 64 STN/SEAE/MF, de maio de
2007, atualizando-se alguns parâmetros como taxa livre de risco, prêmio
de risco de mercado, prêmio de risco
Brasil e inflação norte-americana.
Essa padronização aproxima a estimativa do WACC para concessões
ferroviárias da metodologia estabelecida já há alguns anos pela Aneel
para revisões tarifárias e processos
de concessões dentro do setor elétrico (Aneel, 2015).
Superadas as “idas e vindas” com
relação ao marco regulatório e a despeito das muitas questões que ainda
merecem uma maior reflexão, as me-

Nota à imprensa emitida em 23/11/2015 pelo
Ministério da Fazenda. Disponível em http://
www.fazenda.gov.br/assuntos/destaques/
nota-a-imprensa-2015-11-23-taxa-interna-deretorno-ferrovias.pdf
3

Maior transparência sobre
a política para transportes
e logística e coerência
no arcabouço legal e
regulatório são elementos
fundamentais para
promover investimentos

didas recentes avançam ao propor
retornos mais coerentes com os riscos enfrentados pelos agentes. Argumentamos, contudo, que maior clareza e transparência com relação aos
objetivos de política para transportes
e logística e coerência no arcabouço
legal e regulatório para alcançá-los
são elementos fundamentais para
promover investimentos no setor.
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COMÉRCIO EXTERIOR

Os serviços de manufaturas
no comércio mundial
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora da FGV/IBRE e professora adjunta da
Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

A Organização Mundial do Comércio (ww.wto.org) divulgou a
conta de serviços do balanço de pagamentos seguindo a nova
metodologia determinada pelo Fundo Monetário Internacional
(Manual do Balanço de Pagamentos, 6a edição). A grande
novidade é a introdução da conta “serviços relacionados às
manufaturas”, que inclui serviços de manutenção e reparo e os
serviços de manufaturas em insumos físicos de propriedade de
terceiros. Qual a importância dessa inclusão?
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Com as novas tecnologias é crescente a participação dos serviços na
produção de manufaturas. Um exemplo ilustra essa questão. O déficit
comercial dos Estados Unidos com
a China foi de US$ 1,9 bilhão no comércio de iPhones, em 2009 (Xing e
outros, 2010). No entanto, se o cálculo for feito utilizando o conceito
de valor adicionado, esse valor cai
para US$ 73 milhões, mas surgem
déficits com o Japão (US$ 650 milhões), Coreia do Sul (US$ 260 milhões), Alemanha (US$ 341 milhões)
e o que falta para chegar a US$ 1,9
bilhão, com o resto do mundo.
A diferença é explicada por dois
fatos. O primeiro é a importação
pela China de componentes e/ou
insumos elaborados em outros
países. O segundo são os serviços incorporados nos iPhones de

Ser competitivo em
serviços reduz custos e
melhora a qualidade da
oferta de exportáveis.
A China é a quinta
na lista dos serviços
mundiais

P&D (pesquisa e desenvolvimento), marketing, logística, que são
originários de países com níveis
de desenvolvimento tecnológico e

Gráfico 1 — Participação (%) do valor
adicionado de serviços importados no valor
bruto das exportações — 2011

ofertas de serviços mais sofisticados do que a China.
A OMC, junto com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulga uma
base de dados onde são estimados
os valores adicionados em cada país
no comércio de manufaturas (Trade
in Value Added, TIVA).
Países com elevado conteúdo de
serviços importados no valor bruto das exportações (acima de 20%)
são economias pequenas como Luxemburgo, Irlanda, Malta, Cingapura, Hungria, T checo-Eslováquia
e Dinamarca. A maior parte dos
países registra conteúdo importado
entre 10% e 20% (37 países numa
amostra de 61). Abaixo de 10% estão países pequenos que se especializam na produção de commodities
ou são economias grandes e que são

Gráfico 2 — Os 10 principais exportadores
mundiais de serviços comerciais — 2014
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importantes ofertantes de serviços
no mercado mundial, como a Índia
e os Estados Unidos (gráfico 1). Um
último grupo são economias grandes com especialização em commodities e baixa participação no comércio mundial de serviços, como
o Brasil (4,8%) e a Rússia.
Baixo conteúdo de serviços importados seria uma indicação que
o país tem baixa participação nas
cadeias globais de manufaturas ou
tem vantagens comparativas na
oferta desses serviços.
A última lista dos principais exportadores e importadores de serviços mundiais para 2014 não registra mudanças em relação ao ano de
2013 (gráficos 2 e 3). Todos os líderes estão presentes nas duas listas,
exceto Espanha. A Espanha se destaca nas exportações de turismo que

presas multinacionais que se beneficiam das zonas de processamento
de exportações — importa serviços
e exporta manufaturas.
O Brasil está em 32o entre os
principais exportadores (0,8% das
exportações mundiais de serviços)
e 17o na lista dos maiores importadores (1,8%). O país está presente
entre os dez principais importadores de vários segmentos como computação, viagens e audiosvisuais.
No entanto, entre os exportadores
só aparece no item “outros serviços
de negócios” que não é desagregado
pela OMC. A análise dos dados do
Banco Central do Brasil indica que
os serviços de projetos de engenharia e arquitetura explicam quase
60% desses fluxos, o que vem ocorrendo desde os anos em que os dados desagregados estão disponíveis.

O Brasil está em 32o
entre os principais
exportadores (0,8% das
exportações mundiais
de serviços) e 17o
na lista dos maiores
importadores (1,8%)

não induz a um comércio intrassetorial. A Irlanda exporta manufaturas
de alto valor adicionado produzidas
em seu território pelas grandes em-

Gráfico 3 — Os 10 principais importadores
mundiais de serviços comerciais — 2014

Gráfico 4 — Participação (%) das exportações e
importações de serviços brasileiros no mundo
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O aumento na distância entre
a participação do Brasil nas exportações mundiais de serviços
foi acentuada a partir do ano de
2005, com a valorização do real
(aumento nas viagens internacionais), e compras de serviços de
aluguel de equipamentos explicam
essa tendência. Em 2000, a participação do Brasil nas exportações
mundiais de serviços era 0,6%
chegou a 0,8% e se manteve. Entre
2013 e 2014 teve uma queda muito pequena de 0,83% para 0,80%.
Nas importações, a participação
do Brasil subiu de 1,1% para 1,9%
entre 2000 e 2013, e caiu para
1,8%, em 2014 (gráfico 4).
Os cinco principais exportadores mundiais de mercadorias
também são de serviços. Ser competitivo em serviços reduz custos

e melhora a qualidade da oferta
de exportáveis. Um exemplo é a
China que ascendeu para primeira
exportadora mundial de mercadorias e é a quinta na lista dos serviços mundiais.
A relação entre as exportações
de manufaturas e serviços passa
a ser analisada na nova metodologia do balanço de pagamentos.
O objetivo é avaliar a prestação
de serviços para as manufaturas.
Num mundo de fragmentação da
produção, os serviços de manutenção e transformação de insumos podem se localizar em países distintos. Pela OMC, na lista
dos principais 15 exportadores
mundiais estão países como Costa Rica, Nicarágua, Marrocos e
Ucrânia. Na de importações, além
dos principais países em desenvol-

Gráfico 5 — Composição setorial (%)
das exportações mundiais e do Brasil — 2014

vimento integram a lista Indonésia
e Turquia.
A comparação da composição
setorial dos grandes agregados de
serviços mostra que em relação ao
mundo, o Brasil está abaixo da média mundial. Além disso, sua participação é menor nas importações
do que nas exportações, o que difere dos outros agregados.
O tema da baixa produtividade
da indústria brasileira e dos serviços tem sido amplamente discutido na literatura econômica e
nos meios de comunicação. Baixa
produtividade dos serviços onera o
custo para as empresas de manufaturas. Facilitar as importações de
serviços (carga tributária, barreiras
regulatórias) poderá ajudar a competitividade dos produtos industrializados brasileiros.

Gráfico 6 — Composição setorial (%)
das importações mundiais e do Brasil — 2014
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SE TRABALHO FOSSE TUDO NA VIDA,
O DIA DO TRABALHO NÃO SERIA
COMEMORADO COM UM FERIADO.

O que é ser bem-sucedido?
Para sua carreira, é fazer o MBA
de uma das maiores geradoras
de conteúdo econômico do Brasil.
Para sua vida, é ter sua própria
deﬁnição do que é sucesso.

PRESENCIAL, ONLINE E CUSTOMIZADO.

