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Observatório da Produtividade
O IBRE está lançando um site com estatísticas, projeções e estudos sobre a produtividade no país e no 
mundo. Pioneiro, o site será referência no estudo e na proposição de alternativas para melhorar esse elemento 
fundamental para o crescimento. Acesse o Observatório pelo celular, apontando-o para o código ao lado.
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6 O que explica as diferenças na trajetória da incerteza 

no mundo e no Brasil?

O importante é que, tanto em 

nível global como nacional, os 

índices de incerteza vêm se 

tornando cada vez mais relevantes, 

por sua forte correlação (por 

vezes de forma antecipada) 

com indicadores da economia 

real, como investimento e crescimento. Dessa forma, é 

preciso entendê-los melhor, e também as suas diferenças, 

para que se possa aperfeiçoar essa nova e promissora 

ferramenta de projeções econômicas.

Ponto de Vista
10 Desenha-se a recuperação cíclica

Aceleração do crescimento brasileiro para o ritmo 

moderado de 2,5% nos próximos anos ocorrerá de forma 

relativamente independente dos ruídos da política.

Entrevista
12 “Não adianta ajustar as contas públicas sem mexer 

na produtividade”

Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), 

defende que a economia não crescerá sem que se resolva 

a questão da baixa produtividade do país. Para Appy, 

não adianta aumentar a produtividade tendo as contas 

públicas desequilibradas, e não adianta ajustar as contas 

públicas sem mexer na produtividade, porque o país 

terá um potencial de crescimento restrito. E também são 

complementares do ponto de vista político, porque todas 

essas reformas são benéficas do ponto de vista do efeito 

difuso, para a sociedade como um todo. 

Macroeconomia
19 Reforma tributária: começando pelo fim

Se ninguém sabe como devem ser cobrados tributos nessa 

nova era, quanto mais antecipar e equacionar o futuro em 

um único projeto de mudança da Carta Magna. Agrava esse 

cenário o fato de que o único que ainda não apresentou 

uma proposta é o que deveria ser o primeiro ou o mais 

importante ator do processo: o Poder Executivo Federal.

Observatório da Produtividade
26 Um site para medir a produtividade do país

O IBRE está lançando o site Observatório da Produtividade, 

uma ferramenta que irá reunir estudos, artigos, estatísticas, 

projeções e publicações na mídia sobre a produtividade. O 

site, inédito no país, será uma referência para o estudo da 

produtividade, essencial para que qualquer país cresça de 

forma sustentável. A produtividade do trabalho no Brasil 

vem crescendo, há décadas, a taxas medíocres. De acordo 

com as estimativas do Instituto Brasileiro de Economia 

(IBRE), da Fundação Getulio Vargas, nos últimos 37 anos 

– de 1982 a 2018 – a produtividade do trabalho por hora 

trabalhada cresceu apenas 0,4% ao ano, bem abaixo do 

crescimento observado nos EUA de 1,6% ao ano, segundo 

dados do Conference Board.

Capa | Produtividade
36 Medida de força

Para a economia brasileira, o ano 

de 2015 ficou guardado na caixa 

dos períodos que não se deseja 

lembrar. A recessão que começou 

no segundo trimestre de 2014 

chegava ao seu auge, levando o 

PIB para uma contração de 3,5% e 

se estendendo até meados de 2016, levou os analistas a 

um claro diagnóstico. 

Sem perspectiva de volta do ciclo de altos preços das 

principais commodities exportadas pelo Brasil, responsável 

por bombar o PIB em anos anteriores, e com o país se 

tornando cada vez mais velho, ao aproximar do fim do 

bônus demográfico que dinamizou o mercado de trabalho, 

para retomar a atividade não caberia escolha senão corrigir 

erros de política e assumir falhas estruturais que minam a 

produtividade – em outras palavras, o potencial que o país 

tem de crescer de forma sustentável. 
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Esta edição é dedicada, em sua 
quase totalidade, à produtivida-
de, que, no Brasil, tem crescido 
a taxas medíocres nos últimos 
anos. Embora parte da respon-
sabilidade caiba à recessão que 

começou no segundo semestre de 2014 e se encerrou 
no final de 2016, existem evidências de que a perda do 
dinamismo teve início na década de 1980.

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas, nos últi-
mos 37 anos – de 1982 a 2018 – a produtividade do 
trabalho por hora trabalhada no Brasil cresceu apenas 
0,4% ao ano, bem abaixo do crescimento observado 
nos Estados Unidos de 1,6% ao ano, segundo dados 
do Conference Board.

Isso é bastante preocupante, já que com o fim do bô-
nus demográfico, o crescimento da economia brasileira 
será determinado pelo aumento da produtividade.

Dada a sua extrema importância, o IBRE elegeu a 
produtividade como um dos seus principais focos de 
estudo. Nos últimos quatro anos, o IBRE lançou dois 
livros sobre o assunto – Causas e consequências da in-
formalidade no Brasil e Anatomia da produtividade 
no Brasil –, reunindo artigos e estudos dos principais 
especialistas no assunto. Também essa revista dedicou 
boa parte de seus esforços para acompanhar e mostrar 

a situação da produtividade brasileira e os caminhos 
possíveis para melhorá-la.

Este ano, uma equipe de pesquisadores do Instituto 
começou a calcular, trimestralmente, a produtividade do 
trabalho por hora trabalhada que, este ano, até o segun-
do trimestre, estava negativa. E está lançando o site Ob-
servatório da Produtividade, que reúne artigos, estudos, 
séries estatísticas e o que é publicado na mídia sobre o 
assunto. O site, pioneiro no país, torna-se a principal 
referência no estudo da produtividade no país.

Todo esse esforço teve início com Regis Bonelli, 
pesquisador do IBRE, falecido em dezembro de 2017, 
um dos principais estudiosos do tema no país. Com o 
lançamento do site, o IBRE dá continuidade às suas 
ideias e legado.

. . .

Em função do lançamento do site Observatório da 
Produtividade, o fechamento desta edição teve que ser 
antecipado. Com isso, a parte de indicadores, no final 
da revista, não pôde ser atualizada em sua totalidade. 
Pedimos desculpas por quaisquer transtornos que isso 
possa acarretar. Ficamos à disposição pelo endereço: 
conjunturaeconomica@fgv.br

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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O Indicador de Incerteza Política e 

Econômica Global, produzido pe-

los economistas Nick Bloom, Scott 

Baker e Steven Davis, tem apresen-

tado uma expressiva tendência de 

aumento nos últimos meses, sinali-

zando que a incerteza mundial está 

cada vez maior. Por outro lado, o 

Indicador de Incerteza Econômica-

Brasil (IIE-Br), produzido pelo FGV 

IBRE, parece muito mais estável. 

Diversos questionamentos surgem a 

partir da comparação entre os indi-

cadores, cujas trajetórias desde 2000 

também diferem significativamen-

te. O que leva a essas diferenças? A 

incerteza no Brasil é menor do que 

a global? Nesta Carta, baseada em 

relatório da pesquisadora Raíra Ma-

rotta Bastos Vieira, do FGV IBRE, 

tentaremos responder a essas ques-

tões. Ainda que as explicações não 

sejam exaustivas, é possível consta-

tar uma série de fatores que ajudam 

a compreender o fenômeno.

Em primeiro lugar, China e Esta-

dos Unidos distorcem os resultados 

apresentados pelo indicador global, 

como se verá adiante. Adicional-

mente, as janelas de padronização 

dos indicadores de Bloom e colegas 

não têm se mostrado eficazes no que 

concerne à manutenção do nível da 

série – valores muito extremos têm 

sido encontrados. Outro problema 

é que o uso de uma única fonte de 

notícias no componente chinês do 

indicador global torna-o muito mais 

volátil e suscetível a vieses. E, final-

mente, a janela de padronização do 

IIE-Br corresponde a um período de 

alta incerteza, o que faz com que os 

níveis do indicador nacional tendam 

a ser suavizados.

O Indicador de Incerteza Global 

(GEPU, sigla em inglês para “global 

economic policy uncertainty index”) 

a ser analisado nesta Carta é o cons-

truído a partir de proposição expos-

ta em paper de Bloom, Baker e Da-

vis em 2016. O GEPU é baseado na 

varredura de notícias da mídia com 

referências à incerteza econômica. O 

indicador final é uma média pondera-

da pelo PIB dos índices nacionais de 

EPU para 20 países: Austrália, Brasil, 

Canadá, Chile, China, França, Ale-

manha, Grécia, Índia, Irlanda, Itália, 

Japão, México, Holanda, Rússia e 

Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Rei-

no Unido e Estados Unidos.

O indicador de cada um dos paí-

ses presentes no GEPU foi padroni-

zado considerando a janela de 1997 

(ou o primeiro ano disponível) até 

2015. Para obtenção do indicador 

final, foi feito um balanceamento 

no qual o peso dado a cada um dos 

países foi proporcional ao seu PIB 

ajustado pelo poder de paridade de 

compra. É relevante notar que, em-

O que explica as diferenças 
na trajetória da incerteza 
no mundo e no Brasil?

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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É interessante comparar, no 

mesmo período de 2000 até o 

presente, o IIE-Br com o EPU-Br, 

que é o componente do Brasil no 

GEPU. O EPU-Br foi padronizado 

para ter a média de 100 de janeiro 

de 1991 a dezembro de 2011 (ao 

ser incorporado ao GEPU, é feita 

uma repadronização considerando 

a janela do índice global, mencio-

nada acima). Assim, as janelas de 

padronização dos dois índices, IIE-

Br e EPU-Br, são muito distintas, 

o que explica que eles variem em 

intervalos de níveis muito diferen-

tes. Ainda assim, as fotografias da 

evolução da incerteza no Brasil no 

IIE-Br e no EPU-Br têm divergên-

cias relevantes. O recorde de alta 

do EPU-Br ocorre em março de 

2017, com 676,955. Já no IIE-Br, 

março de 2017 registra 111,9, sig-

nificativamente abaixo do recorde 

de 136,8 em setembro de 2015. O 

EPU-Br também indica um recuo 

bora o indicador tenha sido cons-

truído para ter média 100, o GEPU 

hoje se encontra em um patamar 

acima dos 300 pontos, indicando 

o nível extremamente elevado da 

incerteza global.

Em relação ao IIE-Br, construído 

pelo FGV IBRE, o indicador pode 

ser desagregado em dois componen-

tes: o IIE-Br Expectativa, que visa 

capturar a incerteza relacionada às 

expectativas do mercado financeiro 

em relação a variáveis macroeconô-

micas; e o IIE-Br Mídia, cujo objeti-

vo é mensurar a incerteza a partir de 

informações coletadas nos principais 

jornais do país.

A janela de padronização do IIE-

Br é de janeiro de 2006 a dezembro 

de 2015. Como a queda da nota de 

crédito do Brasil ocorreu em setem-

bro de 2015, a janela do indicador 

incorpora um período de alta incer-

teza e, consequentemente, os níveis 

tendem a ser suavizados. Assim, em 

janeiro de 2000, início da série, o 

indicador estava em 85,8. Em outu-

bro de 2019, o último ponto, havia 

alcançado 111,1. O recorde de alta 

do IIE-Br ocorreu em setembro de 

2015, quando alcançou 136,8. Des-

de então, com significativas oscila-

ções, o indicador tem se mantido 

em nível elevado. Os outros picos 

do IIE-Br aconteceram em outubro 

de 2008, com 132,4, em função da 

crise global; e em outubro de 2002 

(132,1), com a tensão eleitoral pré-

via à primeira vitória de Lula na 

corrida presidencial. Os pontos 

mais baixos da série foram em de-

zembro de 2000 (83,6) e dezembro 

de 2013 (85,1).

Como a queda da nota de 

crédito do Brasil ocorreu 

em setembro de 2015, a 

janela de padronização 

do IIE-Br, do FGV 

IBRE, incorpora um 

período de alta incerteza 
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muito maior da incerteza entre 

o pico mais recente e o momento 

atual, em que o indicador gira em 

torno de 180.

O que poderia explicar diferenças 

tão marcantes entre dois indicado-

res referentes à incerteza no Brasil? 

Além dos já referidos diferentes pe-

ríodos de padronização, chama a 

atenção o fato de que o EPU-Br uti-

liza uma única fonte de notícias so-

bre o Brasil, a Folha de São Paulo. 

Quando uma única fonte é emprega-

da, o indicador fica suscetível a vie-

ses de perspectiva da mídia escolhi-

da. Em contraste, um amplo pool de 

veículos de mídia tende a neutralizar 

– pela contraposição de contrários – 

vieses, ênfases e perspectivas, dando 

margem a uma leitura do risco com 

oscilações mais suaves.

Mas existe também a questão 

mais ampla das diferentes trajetó-

rias do GEPU, o índice global, e do 

IIE-Br no período de 2000 a 2019. 

O GEPU sai de 65,77 em janeiro de 

2000 para 300,80 em outubro de 

2019, multiplicando-se por 4,6. Já 

o IIE-Br vai de 85,8, em janeiro de 

2000, a 111,1 em outubro de 2019, 

num aumento de apenas 29,5%. 

Será que a incerteza subiu muito 

menos no Brasil do que no mundo 

desde o início deste século? Uma 

primeira questão a constatar é que 

a janela de padronização do GEPU 

vai de janeiro de 1985 a dezembro 

de 2009, completamente distinta da-

quela do IIE-Br, de janeiro de 2006 a 

dezembro de 2015. Apenas esse fator 

já pode explicar muito da diferença 

das trajetórias dos dois índices, espe-

cialmente em relação à amplitude da 

sua variação.

Mas há razões adicionais para a 

discrepância entre o GEPU e o IIE-

Br de 2000 até o tempo presente, 

que não significam exatamente que 

o Brasil se tornou um lugar mui-

to menos incerto do que o resto do 

mundo. Tomando-se o EPU-US, o 

componente americano do GEPU, 

baseado em notícias dos seis prin-

cipais jornais dos Estados Unidos, 

verifica-se que a sua trajetória é bem 

semelhante à do GEPU entre 2000 e 

2019. E nota-se também uma evo-

lução bastante semelhante entre o 

GEPU e o EPU-China. Em ambos os 

casos, a semelhança entre os EPUs e 

o GEPU se dá em termos da tendên-

cia, mas não na amplitude das varia-

ções, como se verá em seguida.

Uma primeira constatação é que 

esses dois países juntos representam 

peso de cerca de 50% no GEPU, 

que é construído com base nos PIBs 

ponderados de 20 nações. Não é 

Quando uma única fonte 

de mídia é usada, os 

indicadores de incerteza 

ficam suscetíveis a vieses 

de perspectiva da mídia 

escolhida, e podem ter 

flutuações mais fortes
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coincidência, portanto, a semelhan-

ça, em termos de tendência, entre 

os componentes americano e chinês 

do GEPU e o índice global como um 

todo. Adicionalmente, com a guerra 

comercial que os afeta diretamente, 

tanto Estados Unidos quanto China 

naturalmente estão em momentos 

de incerteza particularmente alta, o 

que faz com que a evolução dos seus 

EPUs entre 2000 e o tempo atual re-

gistre um salto bastante intenso no 

período – e isto influencia fortemen-

te o GEPU, pelo elevado peso dos 

dois países no índice global. 

Mas há ainda um outro fator. A 

alta do EPU-US no período (de ja-

neiro de 2000 a outubro de 2019) 

foi de 76,7%, saindo de 88,99 para 

157,28. É verdade que é bem mais 

que a elevação de 29,5% do IIE-Br 

no mesmo intervalo de tempo. Por 

outro lado, dados os diferentes pe-

ríodos de padronização e o fato de 

que, no momento presente, os Esta-

dos Unidos estão em plena guerra 

comercial, as trajetórias comparadas 

do IIE-Br e do EPU-US não parecem 

tão incongruentes assim.

Quando se analisa a trajetória do 

EPU-China de 2000 a 2019, entre-

tanto, constata-se que o indicador 

deu um salto de 44,4 para 790,58, 

isto é, aumentou quase 18 vezes! A 

provável explicação é que o EPU-

China é um indicador baseado nas 

notícias de apenas um jornal, o Sou-

th China Morning Post, redigido 

em inglês. Dessa forma, deve captar 

o viés dessa publicação específica, 

que não é diluído como nos casos 

em que se utiliza um grande pool 

de veículos de mídia. Assim, o peso 

da China provavelmente distorce o 

GEPU em termos da grande ampli-

tude das suas variações no período 

de 2000 a 2019.

Em conclusão, há razões técni-

cas na metodologia de produção 

dos indicadores que explicam, em 

boa parte, o fato de a incerteza no 

Brasil, captada pelo IIE-Br, ter su-

bido bem menos do que a incerteza 

no mundo, registrada pelo GEPU, 

entre 2000 e hoje. Adicionalmente, 

há uma causa geopolítica, a guerra 

comercial entre Estados Unidos e 

China. Este conflito aumenta a in-

certeza no mundo todo, mas o efei-

to naturalmente é mais forte nos 

dois países protagonistas. E, por 

corresponderem a 50% do peso 

do GEPU, Estados Unidos e China 

acabam por explicar por que a alta 

recente no índice global de incerte-

za foi tão acentuada.

De qualquer forma, em relação ao 

Brasil especificamente, o IIE-Br pa-

rece ser particularmente consistente 

e sólido. Seu pico histórico, como 

já notado, ocorreu em setembro de 

2015, quando a situação política já 

deteriorava rumo ao impeachment 

de Dilma Rousseff. Já o pico históri-

co do EPU-Br ocorreu em março de 

2017, que não parece corresponder a 

um momento histórico de particular 

incerteza. A explicação pode ser a de 

que o IIE-Br-Mídia mede as referên-

cias à incerteza em seis veículos da 

imprensa, buscando a representativi-

dade das regiões brasileiras – Folha 

de São Paulo, Valor Econômico, O 

Globo, Estado de São Paulo, Correio 

Braziliense e Zero Hora –; ao passo 

que o EPU-Br, como já notado, utili-

za apenas a Folha de São Paulo.

O importante é que, tanto em 

nível global como nacional, os ín-

dices de incerteza vêm se tornando 

cada vez mais relevantes, por sua 

forte correlação (por vezes de for-

ma antecipada) com indicadores da 

economia real, como investimento 

e crescimento. Dessa forma, é pre-

ciso entendê-los melhor, e também 

as suas diferenças, para que se possa 

aperfeiçoar essa nova e promissora 

ferramenta de projeções econômi-

cas. É esse espírito que guia a equipe 

do FGV IBRE responsável pelo IIE-

Br, chefiada pelo pesquisador Pedro 

Guilherme Costa Ferreira.  

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

Os índices de incerteza 

vêm se tornando cada 

vez mais relevantes, por 

sua forte correlação com 

indicadores da economia 

real, como investimento  

e crescimento
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PONTO DE VISTA

Em seguida à fortíssima crise que se 

abateu no Brasil entre 2014 e 2016 

– maior queda nos últimos 120 anos 

de PIB absoluto e segunda maior 

queda de PIB per capita – e na se-

quência de uma recuperação muito 

lenta – por três anos seguidos, entre 

2017 e 2019, a economia caminhará 

ao passo de cágado de 1% ao ano –, 

estão dadas as condições para uma 

recuperação cíclica, segundo a ava-

liação da coluna.

O ano deve terminar com a econo-

mia 2% acima do nível do quarto tri-

mestre de 2018 e crescendo ao ritmo, 

ante o terceiro trimestre, de 0,9%, já 

considerando os ajustes sazonais.

Ao longo de 2019, dois choques 

pioraram nosso desempenho. O 

agravamento da crise de balanço de 

pagamentos da Argentina e seus im-

pactos sobre o desempenho de nosso 

vizinho tiraram 0,5 ponto percentu-

al do crescimento brasileiro.

O desastre com o lago de rejeitos 

da Vale do Rio Doce na cidade de 

Brumadinho tirou cerca de 0,3 ponto 

percentual. Tudo computado, o cres-

cimento deste ano, que deve fechar 

em torno de 1,1%, está com cara de 

2% em termos tendenciais.

Adicionalmente, o carregamento 

para 2020 – isto é, o crescimento da 

economia em 2020 em comparação 

com a média de 2019, se o cresci-

mento em cada trimestre a partir do 

próximo ano for nulo, na compara-

ção com os trimestres anteriores – 

será de 1%.

Ou seja, se a economia conseguir 

sustentar crescimento trimestral de 

0,6% ao trimestre, fechará 2020 

com crescimento de 2,5% em rela-

ção a 2019.

A pesquisa Focus prevê cresci-

mento de 2,08% em 2020. Diversas 

casas têm revisado o desempenho da 

economia brasileira para 2,2% no 

próximo ano.

A aposta da coluna é que estão 

dadas as condições para uma recu-

peração cíclica da economia bra-

sileira no triênio 2020-2022. Não 

será nada brilhante, mas o suficien-

te para manter a economia rodando 

a 2,5% – um pouco menos ou um 

pouco mais – até o próximo proces-

so eleitoral.

Desde o primeiro ano do segundo 

mandato da presidente Dilma, temos 

feito um forte esforço de ajuste das 

contas públicas. Com o governo Te-

mer, algumas reformas importantes 

foram aprovadas: reforma traba-

lhista; institucionalização da tercei-

rização; melhora dos mecanismos 

de concessão de subsídio ao inves-

timento, com a criação da Taxa de 

Longo Prazo (TLP); uma importante 

reforma politica, tema que aborda-

mos na coluna anterior. Já no gover-

Desenha-se a 
recuperação cíclica

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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PONTO DE VISTA

no de Jair Bolsonaro foram aprova-

das a reforma previdenciária e a Lei 

da Liberdade Econômica.

Esse conjunto de medidas é sufi-

ciente para estabilizar nossa economia 

até 2020 ao ritmo de 2,5% ao ano.

Mais do que isso é difícil imaginar 

sem uma nova rodada de reformas. 

Níveis maiores de crescimento 

econômico demandam que o inves-

timento cresça a taxas bem eleva-

das. Para isso ocorrer, será necessá-

rio um marco legal e institucional 

mais bem definido. Um ingrediente 

fundamental dessa agenda é a re-

forma tributária dos impostos in-

diretos – ISS, ICMS, PIS e Cofins e 

IPI. Há enorme demanda e existe, 

de fato, necessidade de que avan-

ce a agenda de redução do custo 

de conformidade tributária. A so-

ciedade já compreendeu esse fato. 

Todos sabem que, em cinco anos, 

esses impostos estarão totalmente 

modificados. Enquanto essa agen-

da não andar, difícil que o investi-

mento cresça a taxas muito fortes. 

É muito elevada a incerteza tribu-

tária para o cálculo de um fluxo de 

caixa futuro.

A avaliação da coluna é que a 

aceleração do crescimento para esse 

patamar moderado de 2,5% nos 

próximos anos ocorrerá de forma re-

lativamente independente dos ruídos 

da política. O presidente continuará 

a se comunicar diretamente com sua 

base por meio do Twitter, haverá se-

guidos ruídos, mas de forma geral a 

recuperação persistirá.

As diversas casas que projetam a 

atividade – departamentos de pes-

quisa econômica dos grandes bancos 

e consultorias econômicas – cami-

nham na direção desse cenário. Há 

algumas diferenças relativas ao de-

senho da aceleração. Alguns ainda 

enxergam 2020 fraco e projetam a 

maior aceleração em 2021, enquan-

to outros já veem a economia mais 

forte em 2020.

Viveremos alguns anos com des-

colamento da economia da política.

A recuperação moderada tem 

como um de seus sustentáculos a 

retomada do equilíbrio financeiro 

e da lucratividade das empresas. A 

crise profunda tem uma dimensão 

macroeconômica – a desorganização 

das contas públicas e maior leniência 

com a inflação –, mas também pos-

sui uma faceta microeconômica.

A crise foi a culminação de um 

longo ciclo de investimento com 

forte intervenção do Estado na eco-

nomia, que gerou verdadeiro hospi-

tal de empresas: estavam endivida-

das e sem capacidade de geração de 

caixa, em função da má qualidade 

do investimento.

Ao longo dos últimos três anos, 

esteve em curso um silencioso, mas 

persistente, processo de arrumação 

da casa do setor privado. A leve ace-

leração deve estimular uma modera-

da recuperação do investimento.

Em particular, em diversas regiões 

do país – São Paulo, Minas, Paraná, 

Santa Catarina e todo o Centro-

Oeste – há claros sinais de recupera-

ção da indústria da construção civil 

no segmento de imóveis para renda 

mais elevada.

Assim, parece que sairemos nos 

próximos anos do pior da crise. 

Evidentemente, uma forte crise in-

ternacional pode descarrilhar a leve 

recuperação que se delineia. Até há 

alguns meses, havia uma perspecti-

va de uma crise na economia norte-

americana. O processo de redução 

dos juros nos Estados Unidos pare-

ce ter jogado esse risco para 2021. 

Quando e se essa crise vier, a econo-

mia brasileira já estará num ritmo de 

crescimento mais sólido.

A inferência para a política é que 

o cenário de recuperação moderada 

reduzirá as chances de uma vitória 

da esquerda em 2022. A redução da 

chance de vitória da esquerda refor-

çará a recuperação da economia.

Tudo conspira para que o presi-

dente Jair Bolsonaro seja o grande 

favorito em 2022. A dúvida é se 

o centro da política conseguirá se 

organizar em torno de uma candi-

datura competitiva. A coluna não 

consegue fazer prognósticos sobre 

essa questão. 

Aceleração do crescimento 

brasileiro para o ritmo 

moderado de 2,5% nos 

próximos anos ocorrerá 

de forma relativamente 

independente dos  

ruídos da política
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Conjuntura Econômica — Em seu 

capítulo do livro do FGV IBRE sobre 

produtividade, o senhor menciona 

que o debate sobre eficiência alo-

cativa do sistema tributário é mais 

popular quando se trata do retorno 

que o imposto arrecadado garante 

em bem-estar social, mas é pouco 

desenvolvido quanto ao impacto so-

bre a produtividade. Considera que 

este ano de tramitação de duas pro-

postas de reforma no Congresso co-

laborou para qualificar esse tema?

Acho que sim. É um trabalho de 

construção. Existem alguns lados 

mais visíveis do impacto na produti-

vidade da economia brasileira, como 

o custo burocrático de pagar impos-

tos – chamamos de custo de confor-

Desde 2015, quando participou da criação do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), 

o economista Bernard Appy tem se dedicado à defesa da reforma do sistema tri-

butário brasileiro. É do CCiF a PEC 45/2019 que tramita na Câmara liderada pelo 

deputado Baleia Rossi (MDB-SP), que substitui cinco impostos (PIS, Cofins, IPI, ICMS 

e ISS) pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), nos moldes de um IVA. Em 2017, no 

livro Anatomia da produtividade no Brasil, publicado pelo FGV IBRE, Appy descreveu 

com detalhes as distorções que o atual sistema tributário provoca na produtivida-

de do país, parte delas recuperada nesta entrevista à Conjuntura Econômica. Appy 

reconhece que compreender as ineficiências e inequidades distributivas provoca-

das pelo sistema não é simples, pois o tema é altamente técnico. “Mas quando isso 

for compreendido de forma clara, as pessoas entenderão a importância do tema 

e por que uma reforma boa é aquela que adota regras iguais para tributação do 

consumo, com o mínimo de exceções para a tributação da renda, e com uma regra 

inteligente de tributação na folha de pagamentos”, diz.

Bernard Appy
Diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF)

Foto: Luis Simione

Solange Monteiro, de São Paulo

“Não adianta 
ajustar as 
contas públicas 
sem mexer na 
produtividade”
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sileira e, ainda que no longo prazo 

possa ter algum ajuste via taxa de 

câmbio, o efeito é ter uma distor-

ção na estrutura produtiva em fun-

ção dessa oneração, que acaba pre-

judicando a competitividade.

E ainda há o problema da distorção 

provocada na alocação dos recur-

sos, certo?

Esse, provavelmente, é o fator que 

mais afeta a produtividade. As dis-

torções alocativas ocorrem quando 

você aumenta o custo econômico 

de produção em função de mudan-

ças na tributação. Explico melhor. 

Uma empresa sempre trabalha vi-

sando minimizar custo. Só que o 

custo da empresa tem dois com-

ponentes: o custo econômico, que 

é de trabalho e capital, e o custo 

tributário. Se o custo tributário 

pode variar conforme se organiza a 

midade tributária – que, no Brasil, 

de acordo ao Banco Mundial e o In-

ternational Tax Compliance Index, 

é o maior do mundo. E tem o pró-

prio litígio tributário. Recentemente, 

um grupo de pesquisadores aqui do 

CCiF atualizou dados e constatou 

que a soma do litígio tributário fe-

deral, de uma parte dos estados para 

os quais se obteve informação e de 

uma parte dos municípios dos quais 

tivemos informação chega a R$ 5 

trilhões. Esse montante inclui dívida 

ativa, o contencioso administrativo e 

o que chamamos de contencioso ju-

dicial com exigibilidade suspensa. 

Tem um segundo lado que é um 

pouco menos conhecido, que é o 

do impacto sobre os investimentos, 

devido à incidência de tributos indi-

retos. Normalmente via incidência 

cumulativa, ou seja, impostos que 

você paga no meio da cadeia que 

não são recuperados, e que ainda 

que se desonere o bem de capital na 

etapa final do investimento, na prá-

tica você acabou onerando esse bem 

de capital. E, em parte, por falhas na 

desoneração mesmo, como é o caso 

da recuperação de crédito do ICMS, 

por exemplo, que leva 48 meses no 

caso do imposto pago na aquisição 

de uma máquina. Isso contribui para 

reduzir o nível de investimento e, ao 

reduzi-lo, prejudica a produtividade 

do trabalho do país. 

Outro elemento é a redução da 

competitividade da economia bra-

sileira. Novamente, por conta da 

cumulatividade e de falhas de de-

volução de saldos credores para 

exportadores, você prejudica a 

competitividade da economia bra-

produção, as empresas são levadas 

a desenhar seu sistema produtivo 

de forma que, na maioria das ve-

zes, aumenta seu custo econômico. 

Ou seja, com a mesma quantidade 

de trabalho e capital eu produzo 

menos bens e serviços finais do 

que eu poderia, por conta dessas 

distorções no sistema tributário. 

Dou um exemplo. Quando uma 

empresa vai montar um centro de 

distribuição de um bem de consu-

mo aqui no Brasil, ela quase sem-

pre monta sua operação em função 

de benefícios tributários, e não do 

custo logístico. Do ponto de vista 

da produtividade do país é com-

pletamente irracional, pois se está 

usando mais caminhões, caminho-

neiros, combustível e estradas para 

levar a mesma mercadoria para o 

mesmo consumidor final.

Mais um exemplo, que inclusive 

é mencionado no livro, é o da cons-

trução civil. O atual modelo brasilei-

ro de tributação incentiva a que se 

construam mais prédios de concreto 

armado do que com estruturas pré-

fabricadas. Isso porque o valor agre-

gado no canteiro de obra é tributa-

do no Brasil em no máximo 8,65% 

– PIS/Cofins cumulativo de 3,65% 

e ISS de no máximo 5%. No caso 

de um prédio com estrutura pré-

fabricada, o grosso do valor seria 

adicionado na indústria, e aí paga-

se no mínimo 21,25% de imposto. 

Portanto, o sistema tributário acaba 

empurrando o setor a construir pré-

dios com concreto armado, ainda 

que seja mais eficiente usar estrutu-

ras pré-fabricadas. Isso é uma perda 

de produtividade clara.

O que poderia ajudar a 

reforma tributária é usar 

os recursos que estão 

previstos na revisão do 

pacto federativo para 

financiar o fundo de 

desenvolvimento regional
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Existe outro problema sério do 

ponto de vista da produtividade bra-

sileira, que tem a ver com os regimes 

simplificados de tributação: o lucro 

presumido, para empresas com fatu-

ramento anual de até R$ 78 milhões; 

o Simples (faturamento anual de até  

R$ 4,8 milhões); e o Microempreen-

dedor Individual (MEI), para receita 

até R$ 81 mil por ano. O que esses 

regimes fazem gerar uma certa lote-

ria. Quando se substitui a tributação 

do valor adicionado pela tributação 

do faturamento, beneficia-se muito 

empresas que têm altas margens, e 

pouco empresas que operam com bai-

xas margens. Sendo que muitas vezes 

quem concorre mais com a informali-

dade são exatamente as empresas com 

baixas margens, e não o contrário. 

Além disso, essas diferenças de alí-

quota acabam levando a que o cres-

cimento da empresa signifique um 

aumento muito grande de tributa-

ção, tanto dentro do próprio regime 

– a progressividade dentro do Sim-

ples é muito grande –, como na mu-

dança do regime simplificado para o 

normal, de tributação. E isso cria um 

sério desestímulo ao crescimento das 

empresas. No Brasil, temos muitos 

casos de empresas do Simples que 

restringem o faturamento ou vão 

multiplicando CNPJS, fragmentan-

do sua operação de forma extrema-

mente ineficiente, pois isso encarece 

o crédito e aumenta o custo de con-

formidade. Então, em muitos casos, 

nosso regime de tributação estimula 

a criação de empresas improdutivas 

e impede seu crescimento, quando 

num sistema bem estruturado em-

presas pequenas produtivas crescem 

e mudam de porte, as improdutivas 

quebram. Aqui, a gente dificulta esse 

processo de seleção natural, e isso 

certamente tem impactos na produ-

tividade do país. 

Quando somamos todos esses 

problemas, o impacto na produtivi-

dade total é extremamente elevado.

Outro diagnóstico presente em seu 

texto é o de que o caso brasileiro é 

peculiar por usar o sistema tributá-

rio como objetivo de política públi-

ca – através de benefícios, regimes 

especiais – enquanto países que 

adotaram o IVA focam na arrecada-

ção. Como reverter esse hábito?

Hoje, a política de desenvolvimento 

regional é feita dominantemente via 

benefícios tributários. Seja de tribu-

tos federais, no caso do IPI, seja do 

ICMS, com a conhecida guerra fiscal. 

Qual o problema desse modelo? Pri-

meiramente, em geral, o estado que 

dá esse benefício não está explorando 

sua vocação, mas está roubando uma 

empresa que por vocação iria para 

outro estado. Com isso, normalmen-

te cria-se um setor totalmente depen-

dente de benefício. O caso da Zona 

Franca de Manaus é explícito. Ela 

existe há 50 anos, mas se hoje redu-

zíssemos o IPI de todos os produtos 

fabricados lá, as empresas de lá não 

se sustentariam. Outro exemplo. O 

estado de São Paulo dá benefício a 

frigoríficos, que sem estes provavel-

mente estariam instalados no Centro-

Oeste, mais perto dos bois. E tem esta-

do do Centro-Oeste que dá benefício 

a montadoras, que talvez estivessem 

mais bem localizadas em São Paulo. 

Com isso estou provocando uma má 

alocação da estrutura de produção 

que prejudica a produtividade.

Se esses benefícios forem elimina-

dos, qual seria a nova cenoura para 

atrair investimentos?

Se não é o sistema tributário, teria 

que ser políticas de desenvolvimento 

regional com recursos orçamentários. 

Ou seja, na hora em que você tem 

recurso orçamentário, avalia onde 

alocá-lo, buscando o que dá mais sus-

tentabilidade para o desenvolvimento 

de longo prazo. Dessa forma pode-se 

explorar possibilidades que o regime 

atual não contempla. Um exemplo é 

a área de serviços, como na produção 

de softwares ou no turismo, que hoje 

não possuem instrumentos voltados a 

explorar vocações regionais. 

Além disso, o que a teoria indica 

que realmente gera desenvolvimento 

sustentável é investir em infraestru-

Dá para fazer uma política 

de desenvolvimento 

regional com menos do 

que o valor das renúncias 

fiscais dos tributos atuais, 

gerando mais emprego, 

renda e sustentabilidade
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dutividade tendo as contas públicas 

desequilibradas, e não adianta ajus-

tar as contas públicas sem mexer na 

produtividade, porque o país terá 

um potencial de crescimento restri-

to. E também são complementares 

do ponto de vista político, porque 

todas essas reformas são benéficas 

do ponto de vista do efeito difuso, 

para a sociedade como um todo. 

Mas ambas as agendas também en-

volvem perdedores...

Sim. No caso da reforma da Previ-

dência, são as pessoas que terão que 

se aposentar mais tarde e com be-

nefício menor. No caso da reforma 

administrativa, claramente os preju-

dicados são os servidores públicos, 

em relação à situação que têm hoje 

– que não digo que esteja correta. E, 

no caso da reforma tributária, quem 

vai pagar a conta são os setores que 

tura e qualificação de trabalhadores. 

No sistema atual, em que há renún-

cia de receita, falta dinheiro para in-

vestir em infraestrutura e, exceto em 

alguns lugares específicos, você não 

tem política de qualificação de traba-

lhadores vinculada à política de de-

senvolvimento regional. A realidade 

é que dá para fazer uma política de 

desenvolvimento regional que custa 

menos do que o valor das renúncias 

fiscais dos tributos atuais, gerando 

mais emprego, mais renda e mais 

sustentabilidade no longo prazo. 

O governo decidiu anunciar novos 

projetos de reforma, como a admi-

nistrativa, antes de definir a propos-

ta de reforma tributária que lançará 

ou defenderá. Considera essa atitu-

de um risco? A ordem das reformas 

pode alterar o produto? 

Acho que não, pois são agendas com 

objetivos diferentes. A da Previdên-

cia, que foi aprovada, e a da reforma 

administrativa são basicamente uma 

agenda de ajuste fiscal necessária. 

Por sua vez, a agenda da reforma tri-

butária, especialmente na reforma da 

tributação de bens e serviços, é uma 

agenda de produtividade, de cres-

cimento, de aumentar o PIB poten-

cial. Elas são complementares. Não 

adianta você fazer o ajuste fiscal no 

país e não aumentar o potencial de 

crescimento, que é muito baixo hoje. 

Ou seja, o Brasil é um país onde a 

produtividade está completamente 

estagnada. E, se não se resolve logo 

esse problema, continuará com uma 

limitação importante para o cresci-

mento. Daí vem a complementari-

dade: não adianta aumentar a pro-

recolhem muito pouco imposto 

hoje, seja sobre seu valor adiciona-

do, seja sobre sua renda. E as dis-

torções no Brasil são monumentais. 

Um dos exemplos do tamanho que 

essa distorção tomou é a diferença 

de tributação entre um empregado 

do setor formal e um profissional li-

beral que trabalha no regime de lu-

cro presumido. Vamos supor que o 

primeiro recebe um salário de R$ 6 

mil e, o segundo, preste serviços no 

valor de R$ 50 mil. Enquanto a ren-

da gerada pelo trabalhador formal 

é tributada em 58%, a renda mar-

ginal gerada pelo profissional libe-

ral paga 11,3% de imposto – cinco 

vezes menos, sendo que ele ganha 

muito mais. De forma geral, estou 

dizendo que o valor adicionado em 

atividades produtivas é sobretribu-

tado, e o valor adicionado em ativi-

dades que necessariamente não são 

as mais produtivas é subtributado. 

Que país é esse?

Veja, aqui não estamos discutin-

do só produtividade, mas distorções 

ao mesmo tempo alocativas e distri-

butivas. Que são consequência dos 

efeitos da tributação do valor adicio-

nado, da folha de pagamentos, e da 

renda. É absolutamente injustificá-

vel, e é isso que precisa ser corrigido 

se a gente quer ter um país mais efi-

ciente e mais justo. Talvez, voltando 

à pergunta inicial, o que poderia aju-

dar a reforma tributária é usar os re-

cursos que estão previstos na revisão 

do pacto federativo, que basicamen-

te são os do fundo social do pré-sal, 

para financiar o fundo de desenvol-

vimento regional, essencial para que 

a reforma tributária avance.

O que se precisa fazer 

é tributar o valor 

adicionado com base 

na economia digital. 

Porque a tributação do 

valor adicionado é a mais 

simples e neutra que existe
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Levando em conta a conjuntura do 

mercado de trabalho – com alto ní-

vel de desemprego, lenta recupe-

ração de postos de trabalho, sendo 

que nesta predomina a criação de 

vagas informais – seria o caso de 

antecipar a PEC paralela que tra-

taria da desoneração da folha de 

salários? Em caso positivo, o que 

considera que esta deveria con-

templar para garantir uma recupe-

ração mais rápida e sustentabilida-

de no futuro?

A minha visão é de que não existe 

contradição entre a reforma da tri-

butação do consumo de bens e ser-

viços, que é a do valor adicionado, 

e a reforma da tributação da renda 

e da folha. Também são agendas 

complementares que politicamente 

poderão ser feitas de forma conjun-

ta ou sequencial. Individualmen-

te, acho que a tributação do valor 

adicionado é a que gera mais dis-

torções, devido aos incentivos à má 

organização da economia, ou seja, 

a improdutividade, e as distorções 

distributivas que temos hoje no 

Brasil, que faz com que uma parcela 

relevante das pessoas de alta renda 

pague muito pouco imposto. Acho 

que é uma agenda importante e que 

se complementa do ponto de vista 

de aumento do potencial de cresci-

mento da economia brasileira e de 

melhoria da distribuição de renda 

do Brasil. Normalmente, em outros 

países, quando se discute reforma 

tributária existe um trade-off entre 

eficiência e equidade. No Brasil as 

distorções são tão monumentais 

que dá para melhorar simultanea-

mente ambos.

Do lado da folha de salários, a 

mudança inteligente é aquela que 

elimina incidências sobre a folha 

que não geram benefícios. Isso 

acontece de três formas no Brasil. 

A primeira trata das contribuições 

que não têm vinculação com bene-

fícios diretos – como o sistema S, 

Sebrae, salário educação, Incra (a 

MP 905/2019 lançada pelo governo 

em 11 de novembro, que institui o 

“contrato de trabalho verde e ama-

relo”, prevê isenção de dez contri-

buições dessa categoria). No Brasil, 

existe a possibilidade de financiar 

parte relevante dessa desoneração 

tributando dividendos – com o cui-

dado de fazê-lo apenas nos casos de 

pessoas cujas empresas pagam mui-

to abaixo de 34% de alíquota efeti-

va, por planejamento tributário ou 

por se enquadrar num regime dife-

renciado, como o lucro presumido 

ou o Simples, e não recolhem nada 

de imposto de renda como pessoa 

física. A segunda forma é a contri-

buição do empregador que incide 

acima do teto do salário de contri-

buição, ao qual o benefício é vin-

culado; e a terceira está relacionada 

aos trabalhadores de baixa renda. 

No Brasil, um trabalhador urba-

no que por 30 anos recolheu sobre 

um salário mínimo para a Previdên-

cia se aposentará aos 65 anos rece-

bendo um salário mínimo, o mesmo 

que outro trabalhador urbano que 

nunca contribuiu e terá direito ao 

benefício assistencial, se ele não tiver 

outra forma de renda. Um trabalha-

dor rural assegurado especial, que 

na prática nunca contribuiu para a 

Previdência, ao chegar aos 60 anos 

também terá direito ao mesmo be-

nefício sem ter contribuído. Isso faz 

com que a relação custo-benefício 

para a Previdência, para quem ga-

nha um salário mínimo, seja muito 

ruim. A vantagem é apenas o direi-

to a um benefício de risco, como o 

auxílio-doença, ou eventualmente 

uma gravidez, com a licença mater-

nidade. Mas, na prática, boa parte 

da contribuição do trabalhador que 

recebe um salário mínimo não gera 

benefício, o que provoca um grande 

incentivo à informalidade. Não vejo 

nenhum problema em você tribu-

tar a folha num montante que seja 

atuarialmente consistente com o 

benefício que esteja sendo gerado. 

Então, a desoneração da folha de-

veria estar focada nesses três itens: 

contribuições não previdenciárias; a 

contribuição da empresa acima do 

teto; e uma redução – não total mas 

Em outros países, quando 

se discute reforma 

tributária há um trade-

off  entre eficiência e 

equidade. No Brasil, dá 

para melhorar ambos 

simultaneamente
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muito grande – na contribuição dos 

trabalhadores que ganham um salá-

rio mínimo.

Há quem avalie que as propostas 

que hoje tramitam nas casas legisla-

tivas são antiquadas para responder 

à tendência de digitalização da eco-

nomia. Como avalia essas críticas?

Existe um grupo de empresários que 

defende criar uma mega CPMF. Eles 

a chamam de outro modo, mas na 

verdade é uma grande CPMF, que é 

um tributo extremamente distorcivo. 

Pelas contas deles, com uma alíquo-

ta de 0,1% se conseguiria arrecadar 

20% do PIB. Isso porque conside-

ram todo o interbancário, sem levar 

em conta que este minguará na mes-

ma hora em que se criar um impos-

to. Esse tipo de proposta é inconsis-

tente. Existem outros empresários, 

e principalmente alguns analistas, 

que também alertam para a forma 

com que a economia está mudando, 

se transformando numa economia 

digital, argumentando que o valor 

adicionado não seria a melhor forma 

tributária. Mas não colocam nenhu-

ma alternativa à mesa. 

Na verdade, o que se precisa fazer 

é tributar o valor adicionado com 

base na economia digital. Porque a 

tributação do valor adicionado é, 

simultaneamente, a mais simples e 

neutra que existe, e a partir dela po-

de-se pensar em avanços. Tem pro-

postas que considero interessantes, 

como a de fazer a tributação não na 

emissão do documento fiscal, mas 

na liquidação financeira da opera-

ção. Mas, ainda assim, fazendo pelo 

valor adicionado, e não com um tri-

buto cumulativo que incida sobre a 

liquidação financeira da operação. 

Na hora em que você faz isso, au-

tomaticamente você fecha uma série 

de brechas para a sonegação que po-

dem surgir por conta, por exemplo, 

da conta exterior de bens intangí-

veis, porque na operação de paga-

mento você tem um indício de que 

aquela operação é tributada. Enfim, 

as pessoas que defendem algo simi-

lar não consideram que nenhum país 

relevante do mundo esteja pensan-

do em abandonar o IVA. O que eles 

estão fazendo é adequando o IVA a 

uma nova economia. Aqui, na hora 

em que se criar o imposto de bens e 

serviços (IBS), que é um tipo de IVA, 

já se poderia fazê-lo adequando-o a 

essa característica da nova econo-

mia. Mas não é preciso abandonar 

o conceito de valor adicionado para 

tributar a nova economia digital.

Caso se faça uma 

transição muito rápida de 

modelo, você perceberá 

os efeitos negativos da 

mudança dos preços 

relativos sem ver os efeitos 

sobre o crescimento

No começo de nossa conversa, o se-

nhor avaliou que houve um ganho 

qualitativo no debate do sistema 

tributário e da necessidade de mu-

dança do sistema tributário. Isso 

significa que as chances de apro-

vação de uma reforma, desta vez, 

são grandes?

Sim. Acho que a maturidade do 

momento para a reforma tributária 

decorre de vários fatores. Um de-

les é a própria qualidade das pro-

postas que estão sendo colocadas 

em discussão, pois são melhores 

às apresentadas alguns anos atrás. 

Especialmente no que se refere ao 

modelo de transição, tanto do pon-

to de vista das empresas quanto do 

ponto de vista da distribuição fede-

rativa da receita. Na proposta da 

PEC 45 o sistema tributário muda 

em dez anos, com uma transição de 

50 anos da receita entre estados e 

municípios, para que o ajuste das 

finanças públicas nessa transição 

pelo destino seja suave. 

Ainda assim, não é um prazo longo? 

No caso da transição para as empre-

sas, serão dez anos operando sob 

dois sistemas...

O meu medo de estipular um prazo 

mais curto é gerar uma reação do 

tipo Lei Kandir (que prevê isenção 

fiscal de bens primários), em que os 

estados dependentes desse recurso 

fizeram um escarcéu e pleitearam 

compensação, quando o objetivo é 

migrar os recursos da origem para 

o destino. O primeiro motivo para 

uma isenção de dez anos é que você 

precisa garantir alguma segurança 

jurídica às empresas que fizeram 
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um investimento fundado no siste-

ma tributário atual, e os benefícios 

fiscais que serão eliminados com 

a reforma podem ser importantes 

para a competitividade dessa em-

presa. São distorcivos, mas impor-

tantes. Em segundo lugar, essa re-

forma muda preço relativo, então 

é importante que esse ajuste seja 

suave ao longo do tempo. Quando 

se fazem mudanças de preços rela-

tivos muito rápidas, normalmente 

quem tem redução de custos não 

repassa para os preços, e quem tem 

aumento de custo repassa para o 

preço imediatamente. No longo 

prazo, tudo tende a ser repassa-

do para os preços via competição, 

então se mitiga um efeito ruim em 

termos de impacto da reforma. O 

terceiro ponto, que é muito impor-

tante, é que os efeitos positivos so-

bre a produtividade de uma refor-

ma tributária são de longo prazo. 

Caso se faça uma transição muito 

rápida, você perceberá os efeitos 

negativos da mudança dos preços 

relativos – no caso dos que se sen-

tem prejudicados, claro – sem ver 

os efeitos da reforma tributária so-

bre o crescimento. O grosso desses 

efeitos se realiza em 15 anos a par-

tir da aprovação da reforma tribu-

tária, contando que você teria dois 

anos de preparação, dois anos de 

período de teste em que você cobra 

uma alíquota menor (1%), e depois 

mais oito anos de transição. São 12 

anos de transição na prática, entre a 

aprovação e a implementação total 

da reforma, e outros três anos para 

que os efeitos sobre o crescimento 

– que começam a aparecer durante 

a transição – se completem. Então, 

todos esses motivos recomendam 

cautela no prazo de transição, caso 

contrário você pode gerar reações 

negativas sobre a reforma tribu-

tária. Isso vale tanto do ponto de 

vista de impacto setorial quanto do 

ponto de vista da distribuição fede-

rativa da receita.

Que outros fatores hoje tornam o 

ambiente de aprovação da refor-

ma favorável?

Além de ser favorável do ponto de 

vista da qualidade da proposta téc-

nica, acho que existe no setor em-

presarial uma percepção crescente 

de que o sistema tributário está 

prejudicando o crescimento da eco-

nomia brasileira. Isso está cada vez 

mais claro. Além disso, os estados, 

que sempre foram os que mais difi-

cultaram a aprovação de propostas 

Acho que o timing (para 

aprovação) é o primeiro 

semestre de 2020. Se 

passar disso, a reforma tem 

grande chance de ficar para 

2023, pois isso é agenda de 

começo de governo

anteriores, devido à guerra fiscal, 

hoje estão apoiando em bloco. Os 

27 secretários de Fazenda defen-

dem uma reforma tributária que 

acabe com o ICMS e preveja sua 

substituição por um imposto sobre 

bens e serviços, sem benefícios fis-

cais. A manutenção da Zona Fran-

ca foi a única condição para obter 

essa unanimidade. Ainda assim, é 

uma situação completamente nova 

na discussão da reforma tributária 

no Brasil. É algo completamente 

novo, e torna o ambiente extrema-

mente favorável.

Em que prazo considera possível 

ver a reforma tributária aprovada?

Acho que o timing é o primeiro se-

mestre de 2020. Se passar disso, a 

reforma tributária tem grande chan-

ce de ficar para 2023. Porque isso é 

agenda de começo do governo, e está 

sendo discutida desde meados deste 

ano; se passar mais de um ano sendo 

debatida sem avançar, talvez fique 

difícil concluí-la. 

Isso dependerá de como a dis-

cussão será feita: se pela criação de 

uma comissão mista da Câmara e 

do Senado, e certamente o governo. 

Neste caso, talvez se perca mais al-

guns meses, mas é possível chegar 

a um acordo, devido à maturidade 

da discussão. Aí, até o começo dos 

trabalhos legislativos de 2020 se te-

ria praticamente o primeiro semestre 

para votar um texto que já estaria 

bem processado. Acho que a reforma 

administrativa, tirando algum item 

emergencial, tende a caminhar num 

ritmo mais lento, pois está menos 

processada do que a tributária. 



MACROECONOMIA

S e te m b r o  2019  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  19 

Reforma tributária não é tarefa fá-

cil de ser desenhada e implantada, 

no Brasil, como em qualquer outro 

país, seja no presente, seja em qual-

quer tempo. 

Há um conceito fundamental que 

deveria permear tal debate e decisão: 

o entendimento de que a construção 

de um novo sistema tributário cons-

titui um processo. 

Este não é o tipo de mudança que 

pode ser limitada apenas a um ato. 

Não é possível desatar tantos nós 

que amarram o sistema tributário 

brasileiro com uma única emenda 

constitucional, por mais bem prepa-

rada que seja.1

Esses alertas se tornam ainda mais 

necessários diante de uma perspecti-

va incontestável de transformações 

estruturais profundas, promovidas 

pelas novas tecnologias digitais, mas 

que também mudam relações eco-

nômicas e sociedade. Aliás, um erro 

crasso é acreditar que o desafio da 

tributação para o futuro se limita 

apenas a conseguir tributar os gi-

gantes da internet – que é uma tarefa 

Reforma tributária:  
começando pelo fim

José Roberto Afonso
Pós-doutourando da Universidade de Lisboa e professor do IDP 

árdua, mas não única e talvez nem a 

mais relevante. 

Se ninguém sabe como devem ser 

cobrados tributos nessa nova era, 

quanto mais antecipar e equacionar 

o futuro em um único projeto de mu-

dança da Carta Magna o que será tal 

sistema em meio ou em um século. 

Seria interessante tirar lições das 

últimas e sucessivas tentativas de 

reforma dos tributos no pós-Cons-

tituinte, sem esquecer que é o mais 

longo período de vigência de uma 

Constituição democrática (o atual 

sistema foi moldado em 1965 em 

meio a um regime militar). 

Uma primeira regra de ouro de-

veria ser não concentrar demasiada 

atenção na mudança constitucional. 

O atual texto já trata do sistema 

de impostos em texto muito mais 

extenso e prolixo do que nas an-

teriores Cartas Magnas brasileiras, 

quanto mais comparado às outras 

Constituições do resto do mundo.2 

O pior é que todos os projetos e 

emendas de reforma tributária, 

independente do mérito e do obje-
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to, pretendem ampliar ainda mais 

o tratamento da matéria no texto 

constitucional e permanente,3 des-

cendo a pormenores na cobrança e 

na divisão da receita. 

São muitos os problemas em 

constitucionalizar ainda mais o sis-

tema tributário (aliás, o governo 

apresentou recentemente propostas 

para fazer o mesmo com as regras 

fiscais). Isso vai na contramão da 

necessidade ou dúvida crucial de-

corrente da revolução digital. No-

vos padrões econômicos e sociais 

implicarão criar impostos hoje des-

conhecidos, em valorizar alguns 

dos atuais, e negligenciar ou mesmo 

extinguir outros.4 Nunca é demais 

relembrar que o Brasil Colonial 

tributava a posse e o comércio de 

escravos negros,5 um triste e repug-

nante negócio, mas que movia a 

economia local daquela época. 

Contraditoriamente, é reclama-

do que o legislador constituinte cria 

constrangimentos para o legislador 

ordinário e para os governos, mas 

a proposta solução passa por cravar 

mais regras no texto constitucional. 

Também se critica que o Judiciário 

legisla e trava o governo, em parti-

cular qualquer questão acaba sendo 

levada e decidida pelo Supremo Tri-

bunal Federal, mas os mesmos críti-

cos defendem aprovar projetos que 

aumentam o tamanho do texto cons-

titucional que implica levar todas as 

ações, mesmo tratando de menores 

questões, até aquela de maior corte. 

É um pecado capital menospre-

zar e até abandonar as alterações na 

legislação complementar, na ordi-

nária e até mesmo nos regulamen-

tos dos impostos. É quase ignorado 

no debate atual que existe um Có-

digo Tributário Nacional, com um 

tratamento abrangente, consistente 

e harmônico das diferentes maté-

rias, porém, passado mais de meio 

século, se tornou uma peça igno-

rada. Foram aprovadas diferentes 

e sucessivas leis complementares, 

mesmo exigindo quórum especia-

lizado, e se esqueceu de consolidar 

tais matérias naquele Código. 

Outra regra de ouro para uma 

reforma novamente esquecida é ter 

um debate centrado na apresentação 

e exame de propostas texto legal. 

Cada segmento da economia e da 

sociedade tem um projeto ou uma 

emenda, sem se quer mesmo saber 

direito qual tese se defende e como 

se faz a concertação entre tantas e 

tão diferentes propostas. 

Agrava esse cenário o fato de que 

o único que ainda não apresentou 

uma proposta é o que deveria ser o 

primeiro ou o mais importante ator 

do processo: o Poder Executivo Fe-

deral. Em tese, pelo poder que re-

presenta, poderia ter uma proposta 

que pautasse ou ditasse os rumos 

do debate. 

Antes de se formular e discutir 

um texto de emenda constitucional, 

caberia formar o consenso em rela-

ção ao desenho proposto, principal-

mente no tocante aos aspectos fede-

rativos, que historicamente sempre 

foram tão preciosos ao Brasil. Isto 

significaria apresentar um desenho 

inicial e conceitual do que deverá o 

novo sistema. 

Esse desenho deveria ser baseado 

em uma estratégia econômica e so-

cial. O atual sistema não sobrecar-

rega a tributação do consumo e de 

mercadorias por um acaso.6  De for-

ma correta, em meados dos anos 60, 

seus idealizadores criaram impostos 

que permitiriam explorar o milagre 

da economia de bens duráveis que 

o país montou. Tributar a produção 

industrial e o trânsito de mercado-

rias era muito mais  relevante que ta-

xar serviços, que eram incipientes e 

voltados para atender famílias.

Qual é o plano de nação do Bra-

sil? Esta resposta deveria preceder 

a definição de uma nova estratégia 

tributária e, o principal, a se criar 

um pacto político, que seja mínimo 

e básico, em torno dos eixos cen-

trais de um novo sistema tributário. 

Sem fazer acordo, se partiu para 

escrever e discutir minúcias de dis-

posições constitucionais, que tende 

a transformar o debate em embates 

políticos permanentes, pois não se 

tem um consenso mínimo firmado 

e acordado. 

Se ninguém sabe como 

devem ser cobrados 

tributos nessa nova era, 

quanto mais antecipar 

e equacionar o futuro 

em um único projeto de 

mudança da Carta Magna
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Havendo entendimento sobre 

princípios e estrutura tributária, pas-

sar-se-ia a examinar as estatísticas 

fiscais. Aqui reside mais uma regra 

de ouro para a reforma tributária 

que foi esquecida pelo atual debate. 

Diante do excesso de texto constitu-

cional, os números sucumbiram – se 

já eram poucos, nem sempre preci-

sos, agora desapareceram.  

Mesmo sobrando projetos de re-

forma, (sic.) nenhum apresenta si-

mulações – nem mesmo que fossem 

contas só para se fazer de conta. 

Mais surpreendente, ou melhor, de-

cepcionante, que ninguém cobra os 

dados e/ou reclame faltar fundamen-

tação empírica. Talvez se espere que 

na ausência do suporte técnico seja 

mais fácil e rápido exercer o livre ar-

bítrio político. 

Talvez explique o desinteresse em 

projetar o impacto das propostas 

porque se perdeu a mínima noção 

de onde se está no presente. As mu-

danças estruturais já citadas, fora o 

tempo em si, passadas mais de três 

décadas da Constituição de 1988 e 

meio século do sistema tributário 

de 1965, envelheceram e mudaram 

velhas teses que continuam a ser re-

petidas – por exemplo, que as prefei-

turas não cobram impostos.7

Das raras novas teses que surgi-

ram há pouco, como dos excessos 

de renúncia8 e de iniquidade, não 

se verifica a acuidade das fontes 

primárias das informações ou não 

se faz uma leitura completa e ade-

quada. Podemos citar dois casos 

emblemáticos dessa miopia, quase 

uma cegueira, em torno das esta-

tísticas de um único imposto, que 

nem é o maior dos arrecadados no 

país – o imposto sobre a renda de 

pessoas físicas. 

A consolidação das declarações 

do IRPF tem sido publicada perio-

dicamente pela RFB, com riqueza 

crescente de dados.9 Dois fenômenos 

bombásticos são ignorados por ana-

listas e autoridades governamentais 

que se dizem preocupados em melhor 

distribuir a carga de tal imposto. 

O que se declara ao IRPF ter 

sido pago de doações disparou 

desde 2015, alcançou magnitudes 

impressionantes, e ultrapassou em 

larga escala o que consta como 

renda da mesma fonte na mesma 

declaração – conforme gráfico a 

seguir. Na soma global da última 

declaração, consta terem sido doa-

dos R$ 350 bilhões, embora só se 

declare ter sido recebido R$ 105 

bilhões. O concedido equivale a 

6% do montante de rendimentos 

tributáveis declarados – e quanto 

maior a renda, maiores as doações 

DIRPF: rendimentos x Doações (2007-2017)
Em R$ bilhões constantes (IPCA: 2017 = 1) 
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(25% a 52% ente quem ganha de 

80 a 320 salários, ou supera em 

duas vezes a renda, acima daquele 

teto salarial). Entre 2010 e 2017, as 

doações declaradas no IRPF cres-

ceram em 830%, contra 45% dos 

pagamentos de serviços de saúde, 

e queda de 3% nos de previdência 

privada e 28% nos de educação. 

Ainda sobre declarações do IRPF, 

é curioso notar a distribuição por 

faixa de renda da opção dos con-

tribuintes pelo modelo completo 

ou pelo simplificado (que deduz 

20%, até o limite atual em torno de  

R$ 16 mil). Era de se esperar que to-

dos de maior renda e com maiores 

deduções optassem pelo completo. A 

realidade é outra.

Em 2017, dos 29,1 milhões de 

declarantes, 58% dos agregados 

optaram pelo simplificado. Na fai-

xa de maior adesão, com ganhos 

entre 2 e 3 salários mínimos, 78% 

escolheram o simplificado. Daí até 

10 salários, mais de 50% fizeram o 

mesmo. Acima disso, com os mais 

ricos do país, ao menos um quar-

to das pessoas físicas escolheram o 

simplificado. O mais surpreenden-

te aparece na faixa de maior rendi-

mento, acima de 320 salários, em 

que um em cada três contribuintes 

não optou pelo modelo completo e 

não se aproveitou de deduções tão 

criticadas. Não custa lembrar que 

os descontos dependem ou são li-

mitados pela renda tributável (sa-

lários, aluguéis...), porém, o que 

se ganha de dividendos e ganhos 

financeiros (mais frequentes entre 

os mais ricos) até podem custear 

ensino, saúde e previdência, mas 

não geram dedução no IRPF. 

Será que ninguém notou a evolu-

ção e a magnitude das doações de-

claradas ao IRPF e publicadas pela 

Receita? Será que ninguém analisou 

que deduções do IRPF atendem pre-

ponderantemente à classe média, so-

bretudo a de menor renda, do que a 

classe dita mais rica, até porque os 

muitíssimos ricos não têm muita ren-

da por abater ou nem querem perder 

tempo em escriturar deduções?

Estes dados envolvem debates 

que obviamente não são matérias 

para propostas constitucionais, mas 

exemplificam como também no que 

envolve alterações em legislação or-

dinária tem se repetido o padrão de 

não atualizar ou mesmo desconhe-

cer diagnóstico e projeções. Sobre 

este ponto, aliás, também tem sido 

Quantidade de contribuintes com declaração simplificada x completa
Por faixa de renda - em % do total 2017
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comum ignorar o provável compor-

tamento dos contribuintes diante 

das alterações. Ilustra a eventual 

hipótese de, no caso do IRPF, se 

suspender a isenção na distribui-

ção de dividendos e limitar os des-

contos e, ao mesmo tempo, se um 

IVA com alíquota na casa de 25% 

alcançando serviços pessoais profis-

sionais, é muito provável que isso 

estimule ainda mais pessoas físicas 

a se tornarem jurídicas. Nas firmas 

passarão a serem acumuladas as 

poupanças, organizadas a sucessão 

para herdeiros transformados em 

sócios e ainda aproveitados créditos 

das aquisições de bens de capital. A 

consequência pode ser exatamente 

oposta da esperada pelos defenso-

res das respectivas propostas. Não 

se pode ignorar que uma ação sem-

pre motiva uma reação.

Enfim, a reforma tributária, vista 

como um processo, precisa começar 

por traçar um diagnóstico atualiza-

do e preciso da tributação no país, 

identificando cada uma de suas fon-

tes, as incidências por principais ati-

vidades econômicas, a distribuição 

das receitas entre esferas de gover-

no.10 Depois, é preciso um esforço 

para estimar a arrecadação dos no-

vos tributos e, o principal, simular a 

situação que adviria para cada esfera 

de governo e ente federado da ado-

ção do novo desenho, entre outros 

aspectos quantitativos. 

Só com estrutura pactuada e com 

simulações acordadas, é que deveria 

se passar para a redação e a delibe-

ração em torno dos textos constitu-

cionais e legais, que daria forma ao 

prévio e minimamente acordada. 

Todas essas etapas foram puladas e 

ignoradas, e o debate nacional da 

reforma em 2019 começou pelo que 

deveria ser o seu fim.

Ótimo que a reforma tributária 

tenha voltado à agenda nacional. 

Mesmo sendo matéria complexa, 

são mais de uma dezena de projetos 

e centenas de emendas parlamenta-

res. Porém, esse não é um assunto 

que se resolve por plebiscito. Nesta 

matéria nada é posto, mas se trata 

de imposto. Será difícil se lograr a 

reforma tão necessária enquanto for 

tratada como um ato e não em um 

processo, e, o pior, em que se começa 

pelo que deve ser o seu fim.  

1Esta tese central e argumentos a seguir des-
te artigo já foram defendidos no relatório da 
Comissão Especial de Reforma Tributária do 
Senado Federal, relatada pelo senador Fran-
cisco Dornelles e presidida pelo senador Tasso 
Jereissatti, publicada em 2010 e disponível em: 
https://bre.is/myqJFdGU.

2Ver TÔRRES, Heleno Taveira et alli. “Sistema 
Tributário e Direitos Fundamentais no Consti-
tucionalismo Comparado”. In: TÔRRES, Heleno 

Taveira (Coord.). Sistema tributário, legalidade e 
direito comparado: entre forma e substância. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010. p. 21 (28).

3Esta é uma das críticas recorrentes de alguns 
tributaristas à PEC no 45 que pretende criar 
imposto sobre Operações com Bens e Servi-
ços (IBS), como feita por Everardo Maciel em 
entrevista de 22/9/2019 – ver em: https://bre.
is/KkjwHEQE. 

4Ver CORREIA NETO, Celso de Barros; RODRI-
GUES AFONSO, José Roberto; FUCK, Luciano Fe-
lício. A Tributação na Era Digital e os Desafios do 
Sistema Tributário no Brasil. Revista Brasileira de 
Direito, v. 15, n. 1, p. 145-167, set. 2019. ISSN 2238-
0604. Disponível em: https://bre.is/bKD4wECQ.

5Ver LEMOS, Marcílio N.; CURADO, Bento A. A. J. 
F.; MACHADO, Lúcio S. O Valor Monetário de um 
Ser Humano – Tributação de Escravos (Peças) na 
Capitania e Província de Goyaz (1727-1888). XVI 
Congresso USP de Iniciação Científica em Con-
tabilidade. São Paulo, 24 a 26 de julho de 2019. 
Disponível em: www.congressousp.fipecafi.org. 
Acesso em 12/11/2019. Ou FERNANDES, Gui-
lherme Vilela. Tributação e escravidão: o impos-
to da meia siza sobre o comércio de escravos na 
província de São Paulo (1809-1850). In: “Tributa-
ção e escravidão: o imposto da meia siza sobre o 
comércio de escravos na província de São Paulo 
(1809-1850)” In: http://www.almanack.usp.br. 
Acesso em: 12/11/2019.

6É leitura obrigatória os anais da Comissão de 
Reforma Tributária que funcionou na FGV até 
1965, tendo sido criada antes da revolução 
militar, na qual antecipou as bases do milagre 
econômico e construiu um sistema que permi-
tisse ao fisco tirar o melhor proveito possível 
da produção e consumo dos bens industriais 
que moveriam o país. Vide REZENDE, Fernando; 
AFONSO, José Roberto R. 50 anos da reforma tri-
butária nacional: origens e lições. Rio de Janeiro, 
Editora FGV. Ed. 1. 2014. 160 p.

7A arrecadação direta municipal cresceu for-
temente no período pós-Constituição: se em 
1988 sua arrecadação fora de 0,6% do PIB, em 
2010 ela alcançou 2% do PIB. Trata-se da maior 
expansão relativa de receita entre as três esferas 
de governo. Durante a atual década, os gover-
nos locais mantiveram a trajetória crescente de 
sua carga tributária, alcançando aproximada-
mente 2,5% do PIB em 2018.

8A maior das renúncias tributárias federais é su-
perestimada conforme demonstrado em nosso 
artigo Não é (o) Simples! Revista Conjuntura Eco-
nômica (FGV/IBRE). jan/2019. p. 22-26.

9As consolidações das declarações do IRPF, in-
clusive percentis, são publicadas pela RFB em 
seu portal: https://bre.is/RnPDEFYs.

10Uma contribuição para atualizar a evolução e 
a estrutura atual da arrecadação e distribuição 
da receita tributária, ver AFONSO, José Roberto 
R.; CASTRO, Kleber P. Carga tributaria em Brasil: 
redimensionar y repensada. Revista de Adminis-
tración Tributaria CIAT/AEAT/IEF, n. 40. p. 1-16.

Ótimo que a reforma 

tributária tenha voltado à 

agenda nacional. Mesmo 

sendo matéria complexa, 

são mais de uma dezena 

de projetos e centenas de 

emendas parlamentares
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No dia 5 de novembro último o go-
verno Bolsonaro apresentou ao Sena-
do um novo plano de reformas, deno-
minado Plano Mais Brasil, contendo 
três propostas de emenda constitucio-
nal (PEC): 1. Emergencial; 2. Pacto 
Federativo e 3. Fundos Públicos. 

A PEC Emergencial tem como um 
dos objetivos a disciplina fiscal que 
não foi respeitada com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, como pode ser 
constatado pela crise fiscal dos esta-
dos do Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Mato Grosso, Tocan-
tins, Maranhão, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Paraíba. A PEC do Pacto 
Federativo tem como escopo des-
centralizar os recursos e flexibilizar 
a gestão dos mesmos. A PEC dos 
Fundos Públicos revelou a existência 
de 281 fundos públicos no Brasil e 
pretende extinguir a maioria deles. 
Uma decisão bastante sensata diante 
de tanto desrespeito ao contribuin-
te brasileiro. Esta PEC acena com a 
possibilidade de criação de fundos 
para a infraestrutura e para a erradi-
cação da pobreza. 

Para analisar esta proposta de 
reforma do Estado brasileiro vou 
tomar emprestado, novamente, o tí-

União, reduzindo o investimento pú-
blico e utilizando poupança privada 
para financiar o déficit público. A 
consequência desta ação predadora 
é a estagnação econômica.

Como sair da crise fiscal e da 
estagnação? As reformas têm que 
restabelecer a saúde das finanças 
públicas acabando com privilégios. 
Mas nem todos, porque muitos são 
travestidos de direitos adquiridos e 
outros encontram resistência de gru-
pos bem organizados politicamente. 
A segunda tarefa das reformas seria 
restabelecer a capacidade de cres-
cimento do produto potencial au-
mentando a taxa de investimento da 
economia e, em particular, do setor 
público na infraestrutura.

Na crise de 1960-64, o PAEG do 
governo Castello Branco tratou da 
crise fiscal com aumento da carga 
tributária, reformas da Previdência 
e tributária. Na questão do cresci-
mento aumentou a poupança com 
mecanismos de poupança compul-
sória, com a criação do FGTS e de 
impostos vinculados ao investimen-
to em estradas, telecomunicações e 
energia elétrica. O PAEG combateu 
a inflação, no início com instrumen-
tos ortodoxos, e depois da desco-

Plano Mais Brasil: 
desta vez é diferente

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

tulo do livro de Reinhart e Rogoff: 
Desta vez é diferente (Reinhart, Car-
men e Kenneth Rogoff. This time is 
different, eight centuries of financial 
folly. Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 2009). Esta reforma, em 
substância, é diferente de outras re-
formas que foram feitas em situações 
semelhantes no nosso país?

Nos últimos 60 anos o Brasil teve 
três grandes crises fiscais: 1. 1960-
1964; 2. 1980-1994 e 3. 2014/? Es-
tas crises produziram estagnação e, 
em seguida, reformas para colocar 
no eixo as finanças públicas. O fe-
nômeno recorrente brasileiro tem as 
seguintes etapas: crescimento econô-
mico, crise fiscal, estagnação e refor-
mas. Começa, então, um novo ciclo 
de crescimento, crise fiscal, estagna-
ção e reformas. Atualmente, estamos 
nas fases de estagnação e reformas 
do ciclo mais recente. 

Por que a sociedade brasileira 
produz este fenômeno recorrente? 
A cultura brasileira produz a econo-
mia de privilégios, na qual diferentes 
agentes, trabalhadores e empresários, 
procuram apropriar-se de recursos 
públicos, seja de modo legal ou não. 
A economia de privilégios provoca 
crise fiscal dos municípios, estados e 
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berta do componente de inércia da 
inflação, que Simonsen, seu desco-
bridor, denominava na época de rea-
limentação, introduziu o componen-
te heterodoxo, de reajuste salarial de 
acordo com a média e não baseado 
no pico do salário real. Este plano 
de estabilização foi o primeiro plano 
neo-ortodoxo. O grande pecado do 
PAEG foi não trazer a taxa de infla-
ção anual para um dígito, preferindo 
optar pelo regime de inflação crôni-
ca, em que parte do déficit público 
é financiado pela emissão de moeda. 
Este regime de inflação crônica so-
breviveu até o Plano Real em 1994.

A pior crise fiscal brasileira ocor-
reu na década de 80 e somente ter-
minou com o Plano Real. Nesta cri-
se tivemos de tudo, calote na dívida 
externa, hiperinflação, estagnação e 
um bom número de planos de esta-
bilização heterodoxos, que atacavam 
os sintomas e não a causa da hiperin-

flação, a crise fiscal. O Plano Real co-
meçou em 1994 e terminou em 1999 
com a introdução do regime de me-
tas de inflação. Como ocorreu com 
o PAEG houve aumento da carga 
tributária, substituindo-se o impos-
to inflacionário por outros impostos 
menos regressivos. O governo FHC 
procurou com a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal impedir o assalto aos 
cofres públicos pela economia de pri-
vilégios. Esta ignorou os dispositivos 
legais e mostrou que a lei é incapaz de 
derrotar a cultura de Macunaíma.

A grande vitória do Plano Real foi 
sepultar o regime de inflação crônica. 
O que aconteceu com Macunaíma, 
que permitiu que isto acontecesse? A 
população pobre, que não participa 
da economia de privilégios, descobriu 
uma arma poderosa para enfrentar a 
inflação: o voto para presidente da 
República. A crise fiscal atual está 
sendo financiada com o aumento em 

bola de neve da dívida pública, num 
processo que será revertido no futuro 
próximo com a aprovação das refor-
mas do governo Bolsonaro.

A estratégia Temer/Bolsonaro para 
debelar a crise fiscal atual consiste, 
como nas demais crises, em cortar 
os privilégios que forem possíveis de 
corte. As três PECs discutidas neste 
artigo não sairão intatas do Con-
gresso, como é o caso, por exemplo, 
daquela que trata de acabar com os 
municípios que vivem quase exclusi-
vamente do dinheiro alheio. A estra-
tégia Temer/Bolsonaro falha em dois 
pontos: 1. combater a crise fiscal sem 
aumento da carga tributária e 2. não 
criar mecanismos para aumento do 
investimento do governo em infra-
estrutura. A PEC dos Fundos acena 
com a possibilidade de criação de 
um fundo para infraestrutura, porém 
num prazo de dois anos a partir da 
aprovação da mesma.  

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

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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OBSERVATÓRIO DA PRODUTIVIDADE

Um site para medir a 
produtividade do país

Claudio Conceição, do Rio de Janeiro

A produtividade do trabalho no Brasil vem 

crescendo, há décadas, a taxas medíocres. De 

acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro 

de Economia (IBRE), da Fundação Getulio 

Vargas, nos últimos 37 anos – de 1982 a 2018 – a 

produtividade do trabalho por hora trabalhada 

cresceu apenas 0,4% ao ano, bem abaixo do 

crescimento observado nos EUA de 1,6% ao ano, 

segundo dados do Conference Board.

Isso é bastante preocupante, já que com o 

fim do bônus demográfico o crescimento da 

economia brasileira será determinado pelo 

aumento da produtividade.
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A produtividade é uma medida 

que mede a eficiência dos fatores de 

produção de uma empresa, setor ou 

país. Assim, é preocupante que es-

tejamos patinando há quase quatro 

décadas na produtividade do traba-

lho, que retira a competividade do 

país. O crescimento econômico só 

virá se houver uma significativa me-

lhora de nossa produtividade, seja 

em termos absolutos comparado a 

outros países, ou mesmo ao nosso 

fraco desempenho.

Com o objetivo de auxiliar o país 

em melhorar a sua produtividade, 

o Instituto Brasileiro de Economia 

(IBRE) da Fundação Getulio Var-

gas tem dentro de suas principais 

prioridades o estudo do tema em 

sua missão institucional de alimen-

tar estudos, estatísticas, seminários 

e edições de livros que fomentem o 

debate sobre o assunto.

Em agosto de 2018, reforçando 

a relevância dos estudos e trabalhos 

sobre produtividade, o IBRE venceu 

a licitação para a formulação de fer-

ramentas de gestão: produtividade 

setorial do trabalho e inflação inter-

na, no âmbito do Projeto Apoio ao 

crescimento econômico com redução 

de desigualdades e sustentabilidade 

ambiental do Ceará, programa para 

resultados (Pforr), financiado pelo 

Banco Mundial.

Com esse pano de fundo, o IBRE 

está lançando o site Observatório 
da Produtividade que reunirá uma 

ampla base de dados sobre a produ-

tividade para a economia brasileira 

que servirá de base para calcular 

medidas de produtividade com o 

objetivo de se tornar uma referên-

cia no país e no exterior. Através 

das estatísticas, séries históricas e 

estudos, o Observatório da Produ-
tividade trará análises e avaliações 

da produtividade da economia bra-

sileira segundo diversas medidas, 

aprofundando o entendimento dos 

gargalos à sua expansão, propondo 

alternativas de políticas públicas 

para lidar com os baixos níveis de 

produtividade no Brasil.

O objetivo do site, coordenado 

por Fernando Veloso e Silvia Matos, 

com a participação de pesquisadores 

do FGV IBRE, é fornecer ferramen-

tas para uma maior compreensão do 

tema, possibilitando propostas para 

a formulação de políticas públicas 

que alavanquem o crescimento, na 

busca de um país mais justo. O site 

também é uma homenagem póstu-

ma a Regis Bonelli, pesquisador do 

IBRE e uma das principais autori-

dades no estudo sobre produtivida-

de no Brasil, falecido em dezembro 

de 2017 – que terá seus estudos e 

artigos publicados no site.

A nova ferramenta trará uma 

seção de Publicações dedicada a 

artigos acadêmicos, livros sobre 

Produtividade, Relatórios e Notas 

técnicas, além de textos publicados 

na imprensa. Em outra aba, o site 

trará, com atualizações trimestrais, 

semestrais e anuais, estudos sobre a 

Produtividade do Trabalho por re-

giões do país e por setores de ativi-

dade.  (O IBRE começou a calcular 

este ano, trimestralmente, a produ-

tividade da economia brasileira por 

hora trabalhada, que tem se manti-

do negativa – ver matéria sobre pro-

dutividade na página 36). 

Eventos, como seminários, work-

shops e temas mais relevantes abor-

dados na mídia, bem como vídeos, 

também farão parte do site.  

O objetivo do site é 

fornecer ferramentas para 

uma maior compreensão 

do tema, possibilitando 

propostas para a formulação 

de políticas públicas que 

alavanquem o crescimento

Acesse o site 

Observatório da Produtividade

Disponível em versão mobile e desktop

https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade
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Anatomia da produtividade no Brasil, lançado em 2017 pela Editora Elsevier, 
e organizado por Regis Bonelli, Fernando Veloso e Armando Castelar, pesqui-
sadores do FGV IBRE, reuniu artigos de 22 economistas e pesquisadores que 
estudam o assunto. Na apresentação da obra de 472 páginas, os organizadores 
ressaltaram que “a produtividade, um dos principais motores do crescimento 
econômico, não tem tido um bom desempenho no Brasil, seja em comparação 
com outros países, ou mesmo com nosso desempenho em meados do século 
XX”. E questionam: “o que terá acontecido?”. Este livro busca responder a essa 
pergunta e analisar o que fazer a respeito. Ele deriva de uma decisão do IBRE de 
eleger a produtividade como uma das preocupações centrais da sua missão insti-
tucional de contribuir para o debate sobre o desenvolvimento brasileiro.

O livro, escrito por pesquisadores do IBRE e associados, foi dividido, para efeito 
de apresentação, em duas grandes partes. A primeira, com nove capítulos, ocupa-
se mais das questões de identificação e mensuração, além de ter uma abordagem 
mais abrangente, ao considerar também a cena internacional. Na segunda há 12 
capítulos, que têm um caráter mais propositivo em termos de sugestões de linhas 
de política econômica para acelerar o crescimento da produtividade no Brasil. 

A obra foi uma das principais referências do relatório sobre reformas microeconômicas da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado, assim como do relatório do Banco Mundial sobre produtividade no Brasil. O relató-
rio intitulado Emprego e Crescimento: a Agenda da Produtividade (páginas 15, 23 e 26 – disponível em http://docu-
ments.worldbank.org/curated/en/203811520404312395/Emprego-e-crescimento-a-agenda-da-produtividade).

Entendendo a produtividade

Anteriormente, em 2016, também pela Editora Elsevier, foi lançada a obra Cau-
sas e consequências da informalidade no Brasil, com 384 páginas, organizado por 
Fernando de Holanda Barbosa Filho, então pesquisador do FGV IBRE e, hoje, 
secretário de Políticas Públicas e Emprego do governo federal, Gabriel Ulyssea, da 
PUC-Rio, e Fernando Veloso, pesquisador do FGV IBRE, teve a contribuição de 
19 economistas e pesquisadores, das mais diversas tendências. Em uma parte do 
Prefácio do livro, escrito por Ricardo Paes de Barros, do Insper, ele sublinha:

“O progresso social brasileiro, baseado na inclusão dos trabalhadores mais 
pobres em atividades produtivas formais, permanece incompleto. É inquestio-
nável a necessidade de continuidade que depende de políticas públicas baseadas 
numa adequada compreensão das causas, dos acertos e dos erros que comete-
mos ao longo da última década (...). Tudo parece indicar que, para continuar-
mos a alcançar reduções acentuadas na informalidade, precisamos mudar o que 
tem sido feito. Este livro é uma obra de leitura indispensável a todos que, ao 
longo da próxima década, irão desenhar, apoiar ou criticar as políticas públicas 
brasileiras na sua relação com a informalidade”.

Ao eleger a produtividade como um dos seus principais focos de  

atenção e estudo, o IBRE lançou dois livros sobre o tema.
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A produtividade nas páginas  
da Conjuntura

Em maio de 2015, com o título “Como ser eficiente”, o primeiro diagnósti-
co publicado na revista, mostrou que a retomada do crescimento brasileiro 
iria depender de que forma se poderia melhorar a produtividade do país. 
Como isso não ocorreu – aliado a outros fatores –, nosso crescimento de lá 
para cá se mostrou pífio. Esse problema não se resume ao Brasil, conforme 
estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que apontava, 
na época, que a baixa produtividade impediu que a América Latina, embora 
tenha apresentado uma onda de crescimento na última década, tivesse uma 
expansão mais consistente e vigorosa. 

Em janeiro de 2017, a produtividade voltou a ser o foco central da revista. 
Seria, como o título da matéria de capa mencionou “Fator decisivo” já que, 
com o fim de vantagens como o bônus demográfico e o boom das commodi-
ties, o Brasil teria que melhorar – e muito – sua produtividade para escapar 
de um futuro de crescimento muito baixo, o que acabou ocorrendo. Em 
2017 e 2018, o PIB brasileiro cresceu apenas 1,1%, muito aquém das neces-
sidades do país, gerando um contingente de milhões de desempregados. Na-
quela edição, Regis Bonelli, um dos principais estudiosos da produtividade 
no país, afirmava que o Brasil teria que investir como nunca para aumentar a 
produtividade do trabalho e do capital, bem como a eficiência da economia 
como um todo. 

O tema produtividade, escolhido pelo IBRE como um dos seus principais focos de estudo com o lançamento do 

livro Anatomia da produtividade no Brasil, em 2017, que sucedeu a outra obra, Causas e consequências da 

informalidade no Brasil editada pelo Instituto em 2016, passou a ser tema recorrente nas edições da Conjuntura 

Econômica, dada sua grande relevância para o crescimento econômico do país.

A produtividade foi a matéria de capa da revista em cinco edições que traçaram um quadro detalhado das causas 

e consequências do baixo crescimento da produtividade e seus impactos na economia. 

Todas essas edições podem ser acessadas através do Portal do IBRE, na área da revista Conjuntura Econômica, 

que está toda digitalizada desde sua primeira edição em 1947.



D e z e m b r o  2019  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  31 

CONJUNTURA OBSERVATÓRIO DA PRODUTIVIDADE

Como “Ampliar a eficiência”, de maio de 2017, traçou um panorama par-
tindo do pressuposto que, com a agenda de reformas encaminhada (o que 
acabou emperrando, não indo à frente a proposta de reforma da Previdência 
do governo Michel Temer), especialistas discutiram quais mudanças teriam 
mais impacto na produtividade brasileira e o que ainda faltava para endere-
çar o avanço socioeconômico do país. Tendo como pano de fundo os estu-
dos publicados no livro Anatomia da produtividade no Brasil, lançado em 
maio pelo IBRE no seminário Dimensões da Produtividade, a reportagem de 
Conjuntura mostrou as principais mudanças que poderiam contribuir para 
aumentar a produtividade no país e as dificuldades econômicas e políticas 
para implementá-las.

A matéria de março de 2018, com o título “Produtividade na mira”, des-
tacou que frente à necessidade de se retomar o crescimento diante de um 
cenário fiscal crítico, a busca por ganhos de produtividade passou a ganhar 
a agenda pública e abrir caminho a reformas para simplificar o ambien-
te de negócios, reduzir a ineficiência na alocação de recursos e ampliar a 
competividade da economia. No caso do Brasil, entretanto, emplacar essas 
mudanças não é garantia de efeitos duradouros para a produtividade, devido 
ao acúmulo de políticas que alimentam baixa concorrência e muita prote-
ção e tornam o problema sistêmico. A produtividade do trabalho no Brasil 
em relação aos EUA está estagnada: se assemelha à registrada em 1950, em 
torno de 25%.

Em maio de 2019, sob o título “Acelerador do PIB”, Conjuntura mostrava 
que negligenciar o debate da atual agenda de reformas sob o ponto de vista 
de seu impacto sobre a produtividade, será desperdiçar uma oportunidade 
ímpar de elevar o crescimento da produtividade brasileira. Santiago Levy, 
uma das principais autoridades sobre produtividade, entrevistado pela revis-
ta, destacou que mesmo registrando conquistas como uma macroeconomia 
equilibrada, aumento da escolaridade da população e acordos comerciais 
com economias desenvolvidas, a produtividade do trabalho no México va-
riou apenas 0,4% ao ano, devido a falhas de política econômica e institui-
ções mexicanas que impedem o crescimento de empresas mais produtivas, o 
que também ocorre no Brasil.
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A opinião dos especialistas

“Produtividade é um tema cujo debate sistêmico e interdisciplinar se mantém 
pertinente, em qualquer situação (...) Há mais de 20 anos a Austrália tem uma 
agência para tratar desse tema, pois consideram que o aumento do bem-estar 

da população dependerá sempre da melhora da produtividade.”
“Todo governo desenvolve uma política para a educação. Isso não 

significa, entretanto, que esse projeto esteja sendo debatido de forma 
transversal, focando a produtividade da economia.”

JOSEPH RAMOS – Presidente da Comissão Nacional de Produtividade (CNP)  
do Chile (Conjuntura Econômica, janeiro de 2017)

Foto: Icare

“A retomada econômica após a recessão até poderá gerar um rápido 
crescimento, mas terá fôlego curto se nada for feito para aumentar a 
produtividade (do trabalho e do capital, bem como a eficiência da economia 
como um todo (PTF).”

Regis Bonelli (1942-2017) – Coordenador do Boletim Macro IBRE  
(Conjuntura Econômica, janeiro de 2017)

Foto: Bianca Gens

“Se não corrigirmos as práticas que conduziram a 
uma definição inadequada de preços nas concessões 

(comprometendo a qualidade da alocação de capital), a oferta 
também será inadequada e irá recuar. E dessa forma corremos 

o risco de ter um baixo crescimento por muito mais tempo.”

Silvia Matos – Pesquisadora do FGV IBRE, coordenadora do  
Boletim Macro IBRE (Conjuntura Econômica, maio 2015)

Foto: Bianca Gens

“Em alguns lugares, a produtividade do setor de serviços pode ser dificultada 
por restrições ao investimento estrangeiro, por exemplo, no varejo.”
“Em alguns países a carga tributária do trabalho formal é muito alta, e isso 
pode restringir o crescimento das atividades mais produtivas, de empresas 
que estão no setor formal.”

Dani Rodrik – Professor de Economia Política Internacional da Faculdade de 
Governo John F. Kennedy, de Harvard, EUA (Conjuntura Econômica,  julho de 2016)

Foto: Divulgação
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“A qualificação dos jovens cada vez mais determinará a 
produtividade do trabalho no Brasil. (...) No país, apenas 38% 

dos jovens ingressaram no ensino médio na idade correta, 
e somente 43% da população com 25 anos ou mais ou 

concluíram, bem abaixo da média da OCDE, de 65%.”

Rita Almeida – Economista do Banco Mundial   
(Conjuntura Econômica, março de 2018)

Foto: Banco Mundial

“Uma abertura comercial serviria de âncora para a 
continuidade das reformas.”
“Depois da abertura de mercados, a reforma tributária,  
sem dúvida, é a mais importante para aumentar a  
produtividade da economia brasileira.” 

Mark Dutz – Economista do Banco Mundial  
(Conjuntura Econômica, março de 2018)

Foto: Juliana Braga Machado

“O principal problema é que a produtividade é baixa em 
praticamente todos os setores. É uma questão sistêmica, que 

não nos permite buscar atalho.”
“A partir de 1980 criou-se mais complexidade, com regimes 
especiais de tributação, crédito subsidiado, sem preocupação 

com a produtividade.”

Fernando Veloso – Pesquisador do FGV IBRE  
(Conjuntura Econômica, março de 2018)

Foto: Bianca Gens

“Se as economias não são produtivas, capazes de criar empregos formais, 
nenhuma iniciativa de combate à pobreza vai funcionar.”
“O caso do México é um pouco parecido ao Simples brasileiro, pelo fato 
do sistema não estimular que as empresas se formalizem e cresçam.”

Santiago Levy – Pesquisador sênior da Brookings Institution  
(Conjuntura Econômica, maio de 2019)

Foto: Divulgação
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Luiz Guilherme Schymura
Diretor do FGV IBRE 

Regis: riqueza de uma  
complexa personalidade

Em um evento como o de hoje a lem-

brança de Regis surgiria naturalmen-

te. Afinal, suas contribuições para o 

debate sobre produtividade no Bra-

sil foram muitas. Como bem apon-

tou Paulo Levy em texto produzido 

para o seminário comemorativo dos 

70 anos de Regis, evento este patro-

cinado pela Casa das Garças, Ipea, 

PUC e FGV: “Boa parte do trabalho 

de Regis Bonelli tem como objetivo 

de análise o comportamento dessa 

variável, procurando formas acura-

das de mensuração, diante de dados 

quase sempre pouco amigáveis, para 

então identificar seus determinantes 

e efeitos. Mais recentemente, seus 

trabalhos passaram a ter como foco 

principal a questão da competitivi-

dade, que combina a análise da evo-

lução da produtividade com a dos 

determinantes de custos, inclusive 

no que se refere às implicações para 

o comércio exterior. Nessa perspec-

tiva, seus estudos mais recentes re-

metem num sentido mais amplo, à 

ideia central das instituições como 

“determinante em última instância 

do desenvolvimento econômico”. 

Não detalharei aqui a enorme 

contribuição de Regis ao debate 

econômico nacional através de suas 

reflexões em artigos acadêmicos, 

em jornais e entrevistas. Sua atua-

ção muitas vezes em coautoria com 

grandes pensadores da economia 

brasileira como Pedro Malan, Ed-

mar Bacha, Armando Castelar e Sa-

muel Pessôa. Na produção de livros, 

como aqueles organizados mais re-

centemente no IBRE com Fernando 

Veloso. Na criação de seminários e 

do Boletim Macro em parceria com 

Silvia Matos. Nos cargos públicos 

que ocupou. Até porque precisaria 

de muito tempo para fazê-lo. 

Nos tributos a Regis, li muitos 

textos e o que percebi em comum 

nos depoimentos, além evidentemen-

te da admiração à figura adorável de 

Regis Bonelli, foi o desafio com que 

os autores se depararam na busca de 

adjetivos que sintetizassem a riqueza 

de sua complexa personalidade. 

Pedro Malan resume muito bem o 

papel do amigo de longa data: “São 

raras, muito raras as pessoas capazes 

de combinar excelência na atividade 

profissional com bom humor, com 

a capacidade de se relacionar com 

Pronunciamento de abertura no seminário de lançamento e discussão de dois 

relatórios do Banco Mundial: “Emprego e crescimento: a agenda da produtividade” 

e “Competências e empregos: uma agenda para a juventude”, realizado dia 9 de 

março de 2018, no Auditório Engenheiro M. F. Thompson Motta, da Fundação 

Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, promovido pelo IBRE.

Foto: Andre Telles
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equipes as mais diversas, com gran-

de generosidade para com os outros, 

expressa na quantidade de suas con-

tribuições e de seus trabalhos em co-

autoria. E há uma característica adi-

cional do Regis que eu gostaria de 

mencionar aqui: em uma época de 

tantas paixões, motivadas por dis-

cussões de natureza política e ideo-

lógica, Bonelli foi capaz de conduzir 

seus trabalhos de pesquisa de uma 

maneira sóbria, não apaixonada...”.

Regis celebrava a amizade de 

uma forma delicada, respeitosa e 

muito carinhosa. Em uma passa-

gem de seu artigo na revista Con-

juntura Econômica, Edmar Bacha 

relembra que ao final do tour de 

force que Regis e ele empreenderam 

para tentar explicar a trajetória do 

crescimento da economia brasileira, 

Regis lhe perguntou: “mas será que 

não dá para esticar mais um pouco, 

é tão bom trabalhar junto!”. 

Sob seu lado de professor-orien-

tador, Leda Hahn em artigo no site 

braziljournal.com descreve sua ex-

periência com Regis: “Um dia, de-

pois de montar várias bases de dados 

e rodar não sei quantas regressões, 

Regis me disse: escreve um texto so-

bre o que a gente fez e descobriu até 

agora. Deu-me algumas instruções 

sobre o conteúdo, e passou a bola 

para mim. Entreguei-lhe o texto, 

com as respectivas tabelas, numa 

sexta-feira. Na segunda pela manhã, 

recebeu-me em sua sala e me disse: 

‘Está muito bom o texto, muito bom 

mesmo. Eu fiz algumas pequenas 

modificações, por esta e aquela ra-

zão, mas você está de parabéns, pois 

o texto está excelente’”.

Segundo Leda, “As cerca de 20 

páginas haviam sofrido umas 20 al-

terações (por página!), todas em ver-

melho. Espantada, perguntei: ‘Mas 

você achou bom mesmo? Tem tantas 

correções...’ E ele, muito tranquilo 

e suave: ‘Foi só para melhorar um 

pouco a forma, mas o conteúdo foi 

mantido. É todo seu...’”

Leda completa: “Regis era assim: 

gentil e sensível ao outro, encharca-

do de generosidade”. 

Armando Castelar comenta em 

seu artigo na revista Conjuntura 

Econômica uma passagem que su-

gere o humor inteligente e refinado 

que Regis utilizava para compar-

tilhar a sua experiência e o seu co-

nhecimento. Armando iria comentar 

um artigo do Regis. Nas palavras de 

Armando: “A reunião atrasou, eu 

tinha viagem marcada e, apressado, 

abri minha fala dizendo que tinha 

algumas críticas ao trabalho. Regis 

me interrompe, me olha nos olhos e 

diz: ‘Armando, de você eu esperava 

comentários, mas críticas jamais!’”. 

Armando conclui: “Foi uma das 

famosas tiradas do Regis, mas es-

cusado dizer que jamais voltei a 

fazer críticas a qualquer trabalho, 

apenas comentários”. 

Enfim, são tantas as passagens 

que levaria mais algumas horas re-

lembrando-as. Gostaria de terminar 

falando de um aspecto relacionado 

ao futuro, mais especificamente, o 

que representa a perda de Regis para 

o projeto do IBRE. Vinha conver-

sando bastante com ele sobre nossos 

novos desafios. Para atingi-los, Regis 

era peça importante. Como produti-

vidade é tema central na agenda da 

Economia Aplicada do IBRE, enten-

díamos que seria conveniente consti-

tuir um comitê que tratasse do assun-

to, à luz do que já é feito em países 

como Austrália e Chile. Regis sabia 

o tamanho do desafio. Arregaçou as 

mangas e foi em frente. Como um 

primeiro movimento, foi ao Chile 

em 2016 para conhecer a experiência 

chilena com uma comissão de produ-

tividade. A partir daí, começou a es-

truturar as bases do que seria o novo 

comitê. Até ser alcançado pela doen-

ça corria atrás de um modelo para 

colocar o projeto de pé. Mas, como 

em todas as suas ações, a semente fi-

cou lá. Por conta dela, estamos mon-

tando um Observatório de Produtivi-

dade que devemos lançar brevemente 

(o site está sendo lançado, hoje, dia 

4 de dezembro de 2019). Não tenho 

dúvida de que se Regis ainda estives-

se conosco, o tema Comitê de Pro-

dutividade do IBRE estaria sendo 

tratado e discutido aqui hoje. Seria 

mais um feito de um construtor de 

instituições, como bem o definiu Ar-

mando Castelar no título de seu arti-

go de tributo ao amigo.

Por fim, o que me resta dizer é 

que estamos com saudades, muitas 

saudades. Obrigado, Regis. 

No site Observatório da Produtividade, que 
o IBRE está lançando neste 4 de dezembro de 
2019, há uma série de depoimentos sobre Regis 
Bonelli, enfatizando suas contribuições para o 
país na área econômica, através de estudos, 
pesquisas, seminários. São depoimentos de 
economistas, pesquisadores e demais pessoas 
que tiveram o privilégio de conviver com uma 
pessoa de espírito tão aberto. Acesse o link  
https://ibre.fgv.br/observatorio-produtivida-
de, para ver os depoimentos,  textos, artigos e 
estudos de Regis Bonelli.
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Pesquisadores do FGV IBRE 
pavimentam o caminho para que 
o país mensure mais e melhor sua 
produtividade, chave para retomar 
o crescimento econômico de 
forma sustentável

Medida 
de força

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Para a economia brasileira, o ano de 
2015 ficou guardado na caixa dos 
períodos que não se deseja lembrar. 
A recessão que começou no segun-
do trimestre de 2014 chegava ao seu 
auge, levando o PIB para uma con-
tração de 3,5%. A curva de desem-
prego, que vinha em queda, reverteu 
sua trajetória para o caminho ascen-
dente que a levou a fechar o período 
recessivo no dobro do nível que era. 
E uma paralisia decisória no campo 
político, fruto das pressões pela aber-
tura do processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff – que viria 
a ocorrer no ano seguinte –, colocava 
o país em estado de alerta, frente a 
um quadro fiscal cuja gravidade pas-
sava de anunciada a gritante. 

Nesse momento, o diagnóstico 
dos analistas foi claro: sem perspec-
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tiva de volta do ciclo de altos preços 
das principais commodities expor-
tadas pelo Brasil, responsável por 
bombar o PIB em anos anteriores, 
e com o país se tornando cada vez 
mais velho, ao se aproximar do fim 
do bônus demográfico que dinami-
zou o mercado de trabalho, para 
retomar a atividade não caberia es-
colha senão corrigir erros de políti-
ca e assumir falhas estruturais que 
minam a produtividade – em outras 
palavras, o potencial que o país tem 
de crescer de forma sustentável. 

Os analistas que então mergulha-
ram em suas planilhas buscando iden-
tificar rotas de ação não só desanima-
ram com a fotografia daquele ano, 
em que a produtividade havia caído 
2,3%, como chegaram a outra consta-
tação amarga: a de que as estatísticas 
econômicas de um passado recente al-
tamente celebrado - como uma média 
de crescimento real do PIB per capita 
de 3,6% ao ano entre 2004 e 2008, 
e que chegou a 6,5% em 2010 – não 
teve contrapartida na curva de pro-
dutividade. “Todos esses fatores que 
aumentaram a participação do fator 
trabalho ou o valor da produção na 
verdade mascararam o baixo cresci-
mento da produtividade do qual pa-
decemos desde a década de 1980. Em 
2015, percebemos que tudo isso tinha 
acabado, e que esse problema viria à 
tona”, descreve Fernando Veloso, pes-
quisador do FGV IBRE.

A partir desse reconhecimento, 
um grupo de pesquisadores da Eco-
nomia Aplicada do FGV IBRE lide-
rado por Regis Bonelli (1942-2017), 
Veloso e Silvia Matos decidiu montar 
um plano de ação para calibrar e am-

pliar as ferramentas disponíveis para 
medir a produtividade brasileira. O 
primeiro passo foi fazer um levan-
tamento do que se tinha a respeito 
do tema. “Percebemos que, no Bra-
sil, não havia um indicador consen-
sual da produtividade do trabalho. 
Mesmo com vários pesquisadores 
dedicados a estudar o crescimento 
no longo prazo – aqui no IBRE, por 
exemplo, estavam Samuel Pessôa, 
Fernando de Holanda Barbosa Fi-
lho, eu e Bonelli – eram iniciativas 
individuais”, descreve Veloso. 

Silvia lembra que essa caracterís-
tica dificultava a geração de novos 
resultados, cruzamentos e atualiza-
ções, já que em geral cada pesqui-
sador elaborava sua própria meto-
dologia para medir a produtividade 
brasileira. “Dessa forma, nosso pro-
jeto foi criar um sistema institucio-
nalizado, em que uma equipe defi-
nisse uma única metodologia, e que 
essas informações, tanto quantitati-
vas quanto qualitativas, passassem 
a ser disponibilizadas de forma es-
truturada, acessível para consulta 
e atualização por todos”, diz, des-
crevendo o que hoje se consolidou 
no Observatório da Produtividade 
(ver pág. 26). “E, no IBRE, já tínha-
mos as pessoas que poderiam fazer 
isso, com conhecimento na análise 
de dados da atividade econômica, 
do mercado de trabalho, além da 
expertise de um instituto que é pro-
dutor de estatísticas. Isso nos abriu 
espaço para tornar esse esforço in-
terno de pesquisa algo institucional 
e perene”, conta Silvia, lembrando 
ainda da complementaridade desse 
projeto com o Boletim Macro – pu-
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blicação mensal do IBRE com atua-
lização e análise das projeções ma-
croeconômicas, lançado em 2011. 
“Com a união desses projetos, ga-
nhamos a possibilidade de olhar o 
curto prazo, projetar o futuro e re-
construir o passado.”

Primeiros passos
Enquanto o caminho das estatísticas 
ia se pavimentando, os pesquisado-
res do IBRE passaram a colocar a 
produtividade como linha prioritá-
ria na pesquisa do Instituto. Um dos 
exemplos dessa diretriz está no livro 
Causas e consequências da informa-
lidade no Brasil, de 2016, que dedica 
alguns capítulos à análise da relação 
da composição do trabalho com a 
produtividade. “Isso foi uma inova-
ção, porque no Brasil em geral a in-
formalidade é vista apenas como um 
problema do mercado de trabalho. E 

a gente buscou analisar o impacto da 
informalidade na produtividade das 
empresas, passando a mapear esse 
tema de forma mais regular”, des-
creve Veloso, um dos organizadores 
da obra, destacando a importância 
do tema no atual momento, em que 
a retomada do trabalho se dá fora 
do mercado formal (ver pág. 29).

Outra marca desse esforço foi o 
lançamento do livro Anatomia da 
produtividade no Brasil, em 2017, 
cujo trabalho de 22 autores, entre 
pesquisadores do IBRE e convida-
dos, deixa patente a multidimen-
sionalidade desse tema na eco-
nomia. Entre os tópicos tratados 
estão, por exemplo, as característi-
cas do sistema tributário brasileiro 
que afetam a produtividade – cujo 
autor, o diretor do Centro de Cida-
dania Fiscal Bernard Appy, revisi-
ta em entrevista desta edição (ver 
pág. 12) –; a análise do impacto de 

mudanças na legislação trabalhista 
como a terceirização; as implica-
ções da falta de investimento em 
infraestrutura; a relação entre es-
colaridade e mercado de trabalho 
para a produtividade; bem como 
a relação entre a revolução digi-
tal e o crescimento mundial (ver 
pág. 44). A obra chegou às livra-
rias no momento em que uma nova 
agenda de reformas era posta em 
marcha pelo presidente Michel Te-
mer – por exemplo, com o fim de 
subsídios nas taxas de empréstimos 
do BNDES com a criação da TLP, 
a criação do teto de gastos, e a 
proposta de alteração do cadastro 
positivo para baratear o crédito, 
sancionada este ano pelo presiden-
te Bolsonaro –, e se tornou obra 
de referência dentro da Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) do 
Senado, para o debate de mudan-
ças microeconômicas. 

Fonte: FGV IBRE.

Em crise ou bonança, produtividade patinaEm crise ou bonança, produtividade patina
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Na cozinha da Economia Apli-
cada, por sua vez, os pesquisadores 
avançavam no detalhamento das es-
tatísticas de produtividade, a partir 
de uma base de dados agregada com 
início em 1980. “A primeira contri-
buição que buscamos dar foi a de 
olhar a produtividade do trabalho 
não apenas pela população ocupa-
da, mas pela dimensão das horas 
trabalhadas”, conta Veloso, indi-
cando que dessa forma compatibi-
liza-se a análise brasileira com as 
melhores práticas mundiais, como 
as realizadas nos Estados Unidos e 
Reino Unido. A diferença, afirma, 
é o refinamento proporcionado por 
essa análise. “Quando se medem 
as horas trabalhadas, observam-se 
variações, por exemplo, à medida 
que a renda média no país aumenta 
– quando a tendência é que o nú-
mero de horas trabalhadas se redu-
za – bem como em diferentes ciclos 
econômicos. Ou seja, comparando 
com a medida a partir da popula-
ção ocupada, nem sempre esses dois 
indicadores contam a mesma histó-
ria”, explica Veloso. 

A tarefa seguinte dos pesquisado-
res foi o desenvolvimento de séries 
setoriais, analisando a produtividade 
nos 12 principais grupos de ativida-
de econômica das Contas Nacionais 
desde 1995. Em termos de resulta-
dos, Paulo Peruchetti, pesquisador 
do FGV IBRE, ressalta que ambos 
os esforços comprovaram o mesmo 
resultado frustrante, anteriormente 
observado, sobre nossa incapaci-
dade de acelerar ganhos de produ-
tividade. Em um exercício em que 
atualiza o desempenho da produti-
vidade brasileira em comparações 
internacionais realizadas por Veloso, 
Bonelli e Armando Castelar no livro 

de 2017, Peruchetti ilustra que, ape-
sar de o lento avanço nesse setor ser 
uma tendência global, especialmente 
para os países desenvolvidos, o caso 
brasileiro ainda é mais preocupante. 
“Se tomarmos o exemplo do setor 
de serviços – que concentra 70% 
das horas trabalhadas e da popu-
lação ocupada do Brasil – veremos 
que nosso desempenho em serviços 
modernos, que em geral são os mais 
produtivos, é inferior ao que vários 
países têm nos segmentos menos 
produtivos de serviços, conhecidos 
como tradicionais”, afirma. Foram 
as análises realizadas nesse capítu-
lo, acrescenta, que apontaram que o 
problema da produtividade brasilei-
ra é sistêmico – ou seja, não depende 
apenas de uma realocação de traba-
lhadores de setores menos produti-
vos para os mais produtivos, mas de 
melhorar a produtividade em todas 
as atividades. 

Esse trabalho setorial tem ajuda-
do a refinar a análise na hora de se 
pensar políticas de incentivo às ativi-
dades com maior potencial de ganho 
de produtividade. Com essa linha 
de pesquisa, em 2018 o FGV IBRE 
colaborou com o governo do Ceará, 
através de um contrato de assistên-
cia técnica dentro de um programa 
patrocinado pelo Banco Mundial 
(o PforR – Programa para Resul-
tados), para desenvolver uma série 
longa da produtividade do estado, 
a partir do início dos anos 2000, 
decomposta por setores. “Além 
disso, elaboramos um instrumental 
que permite aos técnicos do gover-
no atualizar e realizar vários cruza-
mentos de dados, enriquecendo sua 
análise”, conta Silvia, ressaltando 
que essa parceria foi facilitada pelo 
fato de o Ceará já elaborar o cálculo  

Indústria extrativa 17,3

Indústria de transformação 8,6

Serviços industriais de 
utilidade pública

19,8

Construção civil 4,5

Comércio 4,1

Transporte, armazenagem e 
correio

4,7

Serviços de informação 4,4

Intermediação financeira 12,8

Outros serviços 2,1

Total 4,1

Número de vezes em  
que a produtividade do 

setor formal é maior  
que a do informal

Fonte: FGV IBRE.

Agregada

2009 2014

Brasil 14.764 16.555

Estados Unidos 89.428 93.429

Irlanda 92.132 122.426

Austrália 69.828 74.282

França 64.861 67.700

Japão 60.696 64.564

Grã-Bretanha 63.283 67.797

Coreia do Sul 58.745 62.142

China 15.373 22.800

Índia 8.327 8.200

USA/BRA 6,1 5,6

SEA/BRA 3,4 3,2

Reação lenta
Produtividade setorial

Brasil e países selecionados

Fonte: FGV IBRE.
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do PIB trimestral do estado, permi-
tindo o alinhamento da metodologia 
usada pelo IBRE para o Brasil. Ou-
tra frente de trabalho da equipe de 
Silvia no Ceará foi a elaboração de 
uma ferramenta para avaliar em que 
medida o aumento dos anos de es-
colaridade da população cearense se 
reflete na evolução da produtividade. 
A pesquisadora explica que isso en-
volveu da compatibilização de dados 
da Pnad (encerrada pelo IBGE em 
2015) com a Pnad Contínua – para 
a criação de uma série da população 
ocupada (PO) e da economicamente 
ativa (PEA) a partir dos 14 anos – à 
aplicação da metodologia e capaci-
tação dos profissionais do Ipece. Em 
entrevista à Conjuntura Econômica à 
época do anúncio da parceria, Flavio 
Ataliba, então diretor do Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do 
Ceará (Ipece), hoje secretário execu-
tivo da Secretaria de Planejamento 
cearense, avaliou esse trabalho como 
fundamental para que o estado pos-

sa coordenar os ganhos obtidos com 
programas voltados à melhora da 
qualidade do ensino – que o levou 
à maior evolução do Ideb para o 
ensino público fundamental do país 
– com o crescimento econômico do 
estado. “Tivemos uma década de 
melhorias; agora, precisamos enten-
der qual resposta teremos da onda 
de jovens mais bem-qualificados que 
está às portas do mercado de traba-
lho”, declarou na ocasião.

O hub da produtividade
Este ano, o passo largo dado pelos 
pesquisadores do FGV IBRE foi o 
lançamento do Indicador Trimes-
tral de Produtividade. Para Silvia, 
um dos principais diferenciais de 
se ter um indicador de mais alta 
fre quência é o de aproximar essa 
análise da evolução do ciclo econô-
mico. “Quando vemos alguma re-
cuperação da atividade acontecen-
do, a pergunta que fica é: será que 

a produtividade também está reto-
mando? Antes, com dados anuais, 
demorávamos mais para dar essa 
resposta”, diz, lembrando a lição do 
passado recente de, desacompanha-
do da produtividade, o crescimen-
to perde qualidade e tem validade 
curta. “Além disso, pode-se acom-
panhar quais setores estão sofrendo 
mais dificuldades em retomar a pro-
dutividade, algo importante na hora 
de se tomar uma decisão de política 
econômica”, diz.  

Outro elemento diferencial, des-
taca Veloso, é o apoio desse índice 
no campo da política monetária 
já que, em períodos de retomada 
de crescimento mais forte, se este 
não for acompanhado de ganhos 
de produtividade, a tendência é de 
que gere riscos inflacionários. “E, 
não menos importante, ter um ín-
dice trimestral é uma oportunidade 
de suscitar o debate de forma mais 
regular. Com um dado anual, fica 
difícil discutir produtividade regu-

Fonte: FGV IBRE.
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larmente. Agora temos ao menos 
quatro oportunidades ao ano para 
incentivar esse debate”, diz. 

Essa reunião de dados aqui des-
crita, além de artigos, análises e 
outros materiais complementares, 
estará no Observatório da Produ-
tividade, site que será lançado dia 
4 de dezembro em Seminário do 
IBRE, em parceria com o jornal O 
Estado de S. Paulo. “Nosso objetivo 
é que o Observatório se transforme 
em um hub de produtividade. Que 
seja referência no Brasil, para esti-
mular a pesquisa nesse setor”, diz, 
destacando a importância do finan-
ciamento garantido pela FGV para 
manutenção desse projeto.

Para tornar esse objetivo realida-
de, a equipe do FGV IBRE já tem 
elencadas as próximas pesquisas que 
abastecerão o site futuramente. “Para 
o próximo ano, nosso objetivo é desa-
gregar ainda mais os dados para olhar 
a produtividade no nível das firmas”, 
diz Veloso. “Um dos destaques do li-
vro Anatomia da produtividade foi o 

levantamento feito por Fernando de 
Holanda Barbosa Filho (pesquisador 
licenciado do FGV IBRE) e Paulo 
Correa (Banco Mundial), mostrando 
a incidência muito acima da média 
mundial de empresas de baixíssima 
produtividade em todos os setores da 
economia brasileira. “A ideia é olhar 
a distribuição de produtividade nos 
mais diversos setores e ver como essa 
distribuição varia ao longo do tempo, 
analisar o impacto de eventuais refor-
mas sobre essa distribuição, a partir 
de uma série histórica que possibilite 
a continuidade da avaliação”, diz. 

Além disso, Silvia adianta que no 
início de 2020 o FGV IBRE também 
divulgará dados sobre produtivida-
de total dos fatores (PTF), referente 
à eficiência do uso do trabalho e do 
capital na economia, especialmente 
relacionada ao uso de tecnologia nos 
processos produtivos. “Já tínhamos 
escrito vários trabalhos com dados 
anuais, comparando o Brasil com 
outros países, e documentando que 
nossa PTF é ainda pior do que da 

produtividade do trabalho. Se de 
1980 para cá a produtividade bra-
sileira cresceu pouco, a PTF ficou 
estagnada ou caiu em vários perío-
dos”, diz, indicando que esse resul-
tado está diretamente relacionado 
com problemas de alocação de re-
cursos. “Isso reforça nosso interesse 
em olhar a produtividade no nível 
da firma, porque assim se poderá 
identificar problemas como de má 
alocação, de políticas que estimulam 
alocação do capital em projetos que 
não terminam, ou de favorecimento 
de crédito a determinadas empresas 
menos produtivas”, exemplifica Ve-
loso, destacando que a análise de 
produtividade não se limita a iden-
tificar problemas e soluções para o 
ambiente de negócios, como tam-
bém tem relação direta com o deba-
te fiscal. “Hoje vemos o anúncio de 
uma variedade de PECs focadas na 
avaliação do gasto público. E falar 
de produtividade também é avaliar 
como esse gasto contribui para o de-
senvolvimento”, conclui.  

 Taxa de crescimento da produtividade agregada e setorial
 (por hora trabalhada - em % e acumulado em quatro trimestres, em relação ao mesmo período do ano anterior) – Brasil 

Fonte: FGV IBRE.
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Um dos elementos diretamente re-
lacionados à produtividade que têm 
sido foco de estudos do FGV IBRE é o 
mercado de trabalho. No livro Anato-
mia da produtividade no Brasil, Bruno 
Ottoni, ex-pesquisador do IBRE, hoje 
do IDados, havia demonstrado que 
o aumento dos anos de estudo entre 
jovens brasileiros nas últimas déca-
das não se refletiu na produtividade 
do trabalho, apontando evidências 
de que a alocação desse pessoal mais 
escolarizado estava acontecendo em 
setores que oferecem baixo retorno 
à educação em termos de produtivi-
dade. “É um quadro que, infelizmen-
te, não mudou de 2017 para cá. Ao 
contrário”, diz Ottoni, citando, além 
da lenta recuperação econômica no 
pós-recessão, o crescimento nos últi-
mos anos da chamada gig economy, 
ou economia dos trabalhos pontuais, 
com a oferta de vagas sem vínculo em-
pregatício em serviços vendidos por 
aplicativos. “Quando falamos de pes-
soas que começam a trabalhar como 
motorista de Uber, por exemplo, tanto 
faz se elas possuem ensino médio ou 
superior. Sua produtividade não vai 
aumentar por isso”, exemplifica.   

Levantamento da equipe mercado 
de trabalho do FGV IBRE coordenada 
pela pesquisadora Laísa Rachter, que 
aproximou uma lupa no campo de 
atuação de aplicativos como o Uber, 

ilustra essa tendência. Ele mostra que 
o número de pessoas que trabalham 
dentro da atividade de transporte ro-
doviário de passageiros no Brasil, que 
era estável entre 2012 e 2015 na Pnad 
Contínua, registrou aumento de 30% 
de lá para cá. O estudo também apon-
ta uma queda da renda real média nes-
sa ocupação de 6% do início da série 
histórica (março de 2012) até setem-
bro deste ano – e, em contrapartida, 
um aumento da participação relativa 
das pessoas com ensino médio e supe-
rior dentro dessa atividade. 

Esse exemplo, aponta Laísa, dá in-
dícios de precarização do mercado de 
trabalho, ao que se soma o aumento 
da informalidade como um todo no 
país nos últimos anos: de 11% entre 
2016 e setembro de 2019 – contando 
conta própria com e sem CNPJ e tra-
balhador do setor privado sem carteira 
assinada, excluindo serviço doméstico 
–, o que representa 41% da população 
ocupada, medida pela Pnad Contínua. 
No livro Causas e consequências da 
informalidade no Brasil, Fernando Ve-
loso já indicava que a produtividade 
agregada do setor formal é cerca de 4 
vezes superior ao do não formal, o que 
justifica a preocupação dessa tendên-
cia quando se busca uma economia 
mais produtiva. 

Fernando de Holanda de Barbosa 
Filho, secretário de Políticas Públicas 

(SPPE) para o Emprego do Ministério 
da Economia, pesquisador licenciado 
do FGV IBRE, ressalta que as refor-
mas trabalhistas aprovadas até ago-
ra no Congresso, em especial a que 
permite a terceirização, são positivas 
para ampliar o trabalho formal, a es-
pecialização e, consequentemente, a 
produtividade. “Previamente a essa 
legislação, a única forma de ajuste 
na força de trabalho era a demissão. 
Agora você pode reduzir carga, salá-
rio, sem risco judicial, e isso faz com 
que a tendência do vínculo trabalhis-
ta nas empresas aumente”, afirma.

O secretário ressalta, entretanto, 
que o impacto dessas reformas só 
chegará à economia significativa-
mente “quando esta voltar a operar 
na normalidade”. Ele afirma que as 
mudanças feitas até agora são ser-
vem para mitigar o atual quadro da 
informalidade porque não reduzem o 
custo relativo entre trabalho formal 
e informal. “Isso é o que o ministro 
Paulo Guedes está buscando agora 
ao defender medidas que permitam a 

Produtividade e 
mercado de trabalho
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em anos passados foi marcada pelo 
treinamento de pessoas em posições 
para as quais não havia demanda. 
Agora, nosso foco não é garantir di-
plomas, mas empregabilidade”, diz, 
incluindo nessa nova fase a preocu-
pação com o desenvolvimento de 
capacidades socioemocionais, algo 
também exigido pelas empresas no 
geral das atividades. 

A principal novidade da política 
elaborada pela SPPE – subordinada à 
Secretaria Especial de Produtividade 
Emprego e Competitividade (Sepec) 
– é o estabelecimento de contratos 
de desempenho entre o governo e as 
empresas ofertantes de cursos. Con-
forme edital lançado em outubro, as 
empresas deverão provar que os jo-
vens que concluíram o curso conse-
guiram ser 8% mais bem-sucedidos 
na busca por trabalho (vaga com 
duração de quatro meses ou mais) 
do que um grupo de controle, no 
período de oito meses após a con-
clusão do curso. A primeira etapa 
do programa prevê a formação de 
800 jovens desempregados de 18-29 
anos, além da formação de um grupo 
de 1,2 mil pessoas do mesmo perfil 

que não farão o curso, mas servirão 
como base de comparação. “Temos 
uma meta fixada no edital, mas gos-
taríamos de atingir ao menos 30% a 
mais de empregabilidade”, diz Bar-
bosa Filho, lembrando que, quanto 
maior a empregabilidade comprova-
da, melhor será a remuneração da 
instituição de ensino. 

Para o secretário, esse tipo de 
contrato deverá mudar sensivelmen-
te a atual estrutura de operação dos 
cursos. “A empresa agora deverá se 
empenhar para adequar sua oferta 
de capacitação à demanda do merca-
do”, diz. Para essa primeira etapa do 
programa, o ministério tem destinada 
uma verba de R$ 3,2 milhões. Além 
do contrato por desempenho, o gover-
no possui outros dois instrumentos de 
gestão de programas de qualificação 
profissional, que são a contratação 
por voucher – quando a demanda 
chega diretamente da empresa à ins-
tituição de treinamento, que por sua 
vez pede reembolso ao governo – e 
a plataforma Supertech, já usada no 
Pronatec, com a qual o governo opera 
diretamente na captura pela demanda 
de treinamento. (S.M.). 

desoneração da folha, reduzindo esse 
custo relativo para gerar mais empre-
go”, diz. Tal iniciativa, entretanto, 
depende da geração de uma fonte de 
receita alternativa que compense a 
desoneração. A proposta apresentada 
pelo ministério este ano foi a criação 
de um imposto sobre transações fi-
nanceiras, aos moldes da CPMF, que 
foi freado pelo presidente Bolsonaro. 
Na entrevista do mês desta edição, o 
diretor do Centro de Cidadania Fis-
cal Bernard Appy sugere um mode-
lo de tributação de dividendos como 
alternativa para bancar parte dessa 
desoneração (ver pág. 12). 

Ottoni, por sua vez, lembra que as 
demais reformas voltadas à melho-
ra do ambiente de negócios do país 
também fazem parte da agenda para 
se ampliar a oferta de empregos qua-
lificados. “É fundamental que o país 
se torne mais atraente para grandes 
multinacionais, bem como para o sur-
gimento de empresas brasileiras ino-
vadoras e competitivas”, afirma. “E, 
claro, para fazer com que os jovens se 
sintam motivados a estudar”, comple-
ta, lembrando exemplos de estudantes 
que contraíram dívidas junto ao Fies 
para bancar seu curso universitário e 
logo se viram frustrados por não en-
contrar colocação no mercado de tra-
balho condizente com sua formação.

Capacitação técnica efetiva
Outra frente de preocupação que 
está no radar do Ministério da Eco-
nomia, diz Barbosa Filho é a refor-
mulação da política de qualificação 
profissional, em busca de um mode-
lo fiscalmente mais enxuto e, prin-
cipalmente, mais efetivo em atender 
às necessidades de capacitação do 
setor produtivo. “A experiência 

Fonte: MAPA.
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Se o problema da baixa produtivi-
dade é mais acentuado no Brasil do 
que em outras economias, incluindo 
as de nível de renda similar ao bra-
sileiro, a questão do lento ritmo do 
crescimento da produtividade é mais 
ampla e aflige inclusive as economias 
mais produtivas. Mesmo nos países 
desenvolvidos que protagonizam a 
revolução digital, a produtividade 
tem se expandido morosamente, co-
laborando para um cenário de PIB 
baixo e taxas de juros perfurando o 
piso. Levantamento do Banco Mun-
dial aponta que entre os países de alta 
renda (entendidos como os de renda 
per capita acima de US$ 12.235, tota-
lizando 80), o crescimento médio do 
PIB per capita caiu de 2,2% ao ano 
entre 1980-89 para 1,9% entre 1990 
a 2007 e 1,4% entre 2010-18.

As tentativas de explicar esse ce-
nário nas últimas décadas geraram 
distintas contribuições acadêmicas e 

aquecidas controvérsias, como sinte-
tizou José Julio Senna, chefe do Cen-
tro de Estudos Monetários do FGV 
IBRE, em capítulo do livro Anatomia 
da produtividade no Brasil. Nenhu-
ma, entretanto, conseguiu esgotar 
o tema, de difícil compreensão, em 
que a velocidade de avanços tecno-
lógicos como inteligência artificial e 
machine learning, que transformam 
sistemas produtivos e o mundo do 
trabalho, não contribui para impul-
sionar a produtividade e, consequen-
temente, o crescimento econômico.

“É indiscutível que o nível de bem-
estar das pessoas hoje é maior, e que 
a tecnologia digital veio para facilitar 
e tornar muitas atividades mais pro-
dutivas. Mas o fato é que, a despeito 
do ritmo com que essa revolução ca-
minha, as medidas clássicas de pro-
dutividade continuam não indicando 

ganhos expressivos no mundo avan-
çado, onde a tecnologia moderna se 
manifesta de modo mais intenso”, diz 
Senna. “Muita gente tem relutância 
em aceitar essa constatação porque 
percebe com clareza que os ganhos 
de bem-estar produzidos têm sido 
enormes. Mas não podemos fazer 
confusão entre ganhos de bem-estar 
e produtividade, pois esta ainda não 
tem acompanhado o ritmo das trans-
formações que vemos”, reforça.

Senna ainda recorda que a desace-
leração do crescimento populacional 
no mundo em geral, e mais especial-
mente nos países avançados, é outro 
ingrediente crítico que só tende a agra-
var a situação. Entre 1965 e 1970, de 
acordo às Nações Unidas, a população 
mundial crescia 2% ao ano; em 2015 
esse percentual caiu para 1,08% – sen-
do que o Japão já registra crescimento 

Produtividade, 
tecnologia e 
crescimento

1951-1973 1974-1994 1995-2004 2005-2018 2011-2018

Estados Unidos 2,7 1,5 2,8 1,3 0,8

Japão 7,4 3,6 2,8 1,2 1,1

Alemanha 5,8 2,8 1,7 1,0 1,1

Reino Unido 3,3 2,4 2,2 0,5 0,4

França 5,5 2,8 1,8 0,7 0,8

*Produtividade = PIB por hora trabalhada (Y/H) . Fonte: The Conference Board.

Evolução da produtividade do trabalho nas cinco maiores economias avançadas* (%)
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ra apontando à perda de capacidade 
redistributiva que essa nova etapa do 
desenvolvimento tecnológico trouxe. 
E que é ilustrada, por exemplo, pela 
tendência de queda da participação 
do trabalho no PIB do setor empre-
sarial moderno. O segundo canal é a 
queda da propensão ao investimento 
produtivo, provocada pela percepção 
de um crescimento econômico poten-
cial mais lento. “Como empresário, 
isso me faz imaginar que, se os núcle-
os das empresas fazem parte da renda 
nacional, e se a renda nacional deverá 
crescer mais lentamente, com a minha 
empresa deverá passar o mesmo, ini-
bindo a expansão da demanda por in-
vestimentos”, diz. E o terceiro ponto é 
a redução de propensão ao gasto das 
famílias. “A decisão de consumo das 
famílias depende da perspectiva de 
renda permanente. Se o crescimento 
potencial previsto se mostra mais ti-
mido, consequentemente a percepção 

será de uma renda permanente menor, 
freando a intenção de consumir.”

Senna ressalta que os fatores inibi-
dores da demanda não se esgotam nos 
exemplos citados, “ainda que estes te-
nham demonstrado uma grande força, 
trazendo como consequência um bai-
xo ritmo de crescimento também para 
os preços”, completa, concluindo que, 
passados alguns anos da análise feita 
no livro, o mundo sob o ponto de vis-
ta dos países desenvolvidos continua 
sendo o de crescimento lento, inflação 
e juros baixos. “Esse fenômeno ainda 
é chamado por muitos de estagnação 
secular – expressão cunhada em 1930 
por Alvin Hansen, mas não muito 
adequada para caracterizar o quadro 
atual, pois não estamos propriamen-
te diante de estagnação e, apesar de 
ainda haver muitas perguntas a serem 
respondidas, acho que ninguém está 
pensando que este vai durar um sécu-
lo”, conclui. (S.M.). 

negativo desde 2010, e o mesmo de-
verá acontecer com a Europa a partir 
de 2040. “Com um volume menor de 
recursos humanos e a produtividade 
mais baixa do que no passado, é inevi-
tável que o crescimento seja impactado. 
Esses são os dois principais elementos 
que ajudam a explicar o fenômeno que 
hoje intriga tanta gente e tem sido fon-
te de dor de cabeça para formuladores 
de política econômica”, diz.

Apesar de a produtividade ser um 
fenômeno que precisa ser observado 
pelo lado da oferta, Senna nota, en-
tretanto, que esta também tem in-
fluenciado o ritmo de crescimento 
econômico pelo lado da demanda 
– fato que, combinado com o avan-
ço tecnológico, é parte da explicação 
que tem se buscado. No livro, Sen-
na já apontava três canais que jus-
tificariam essa tese. O primeiro é o 
aumento da desigualdade de renda 
e riqueza, com registros na literatu-

Fonte: United Nations World Population Prospects.
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PRODUTIVIDADE

A produtividade no Brasil encontra-
se praticamente estagnada desde 
2014, o que equivale a dizer que não 
crescemos nada neste período. Neste 
artigo argumentarei que a regressão 
em nossa estrutura produtiva e, por 
consequência, em nossa estrutura de 
emprego, tem sido um determinante 
importante desse comportamento. 

Para discutir esse tema, deve-se 
inicialmente apresentar a medida 
mais usual de produtividade, que 
corresponde ao valor adicionado ge-
rado por trabalhador. Esse indicador 
pode evoluir por dois motivos: o tra-
balhador pode aumentar sua produ-
tividade em sua atividade corrente, 
em função do acúmulo de maior des-
treza (a chamada produtividade in-
trasetorial), ou pode se deslocar para 
um setor que gere maior valor adi-
cionado per capita em termos relati-
vos (a chamada produtividade inter-
setorial, ou estrutural). Nesse último 
caso, a sua produtividade será maior 
porque ele terá de ser mais qualifica-
do, isso é, possuir a capacidade para 
produzir bens mais sofisticados, que 
requerem maior escolaridade para 
tal e, portanto, o valor de sua for-
ça de trabalho será maior, fazendo 
com que o valor adicionado em cada 

produto também seja maior. Além 
disso, a produção desse bem mais 
sofisticado requer tecnologia que é 
gerada em atividades que também 
demandam trabalhadores sofistica-
dos e resultam em elevados salários e 
valor adicionado. Portanto, para que 
ocorra o processo de desenvolvimen-
to econômico, é importante que os 
trabalhadores aumentem sua produ-
tividade nas atividades que realizam 
mas, mais que isso, é fundamental 
que eles se desloquem para ativida-
des que requeiram mais conhecimen-
to e adoção de novas tecnologias, 
mesmo porque existe um limite para 
o crescimento da produtividade em 
atividades menos sofisticadas, como 
por exemplo, o número de corridas 
que um motorista de táxi consegue 
fazer ou a quantidade de mesas que 
o garçom consegue atender.

Essa transferência da produção 
e dos trabalhadores para os setores 
mais sofisticados é o que a literatu-
ra econômica chama de mudança 
estrutural, ou sofisticação da estru-
tura produtiva, e depende de fatores 
que estão associados tanto à oferta 
como à demanda por mão de obra; 
por um lado, devemos investir em 
educação, em pesquisa e desenvol-

Causas e efeitos de  
sua estagnação

Nelson Marconi

Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP
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– extração e refino –, dadas suas 
características específicas. 

O gráfico 1 mostra a evolução da 
produtividade média da economia 
brasileira. Entre 2006 e 2013 nota-
se um considerável avanço, seguido 
de uma estagnação e queda a partir 
de 2016, sendo que no último ano 

vimento de novos produtos e servi-
ços, no ambiente e custos dos negó-
cios, mas também é necessário que 
haja demanda pelos produtos mais 
sofisticados, pois do contrário não 
há estímulo para investir e criar em-
pregos nestes setores.  

O Brasil sofre problemas tanto 
do lado da oferta como da deman-
da para elevar a sua produtividade. 
A estagnação dos últimos anos pode 
estar associada tanto a fatores rela-
cionados à regressão em nossa es-
trutura produtiva, isso é, à mudança 
estrutural no sentido oposto ao de-
sejado, na direção de setores menos 
dinâmicos e com menores salários e 
valor adicionado per capita, como 
à diminuição da produtividade dos 
trabalhadores em setores específi-
cos. Existem métodos de decompo-
sição da evolução da produtividade 
per capita nesses dois componentes, 
amplamente discutidos na literatura, 
mas neste artigo vou me prender ao 
impacto da mudança estrutural, por 
ter sido evidente e a discussão estar 
focada nesta questão. 

Os dados apresentados a seguir 
sobre a economia brasileira foram 
estimados a partir das Contas Na-
cionais para o período entre 2000 
e 2017 (dado mais recente), com 
algumas pequenas adaptações e 
agregações para o período ante-
rior a 2010 para viabilizar a jun-
ção de séries com divisões setoriais 
um pouco distintas, porém sempre 
seguindo a classificação definida 
pelo IBGE com base na taxonomia 
internacional. Também busquei, no 
caso da manufatura, dividir os se-
tores de acordo com o seu grau de 
intensidade tecnológica (seguindo 
classificação da OCDE),1 e tratar à 
parte o setor produtor de petróleo 

da série – 2017 – nossa produtivida-
de encontra-se no mesmo patamar 
observado há 7 anos antes, ou seja, 
em 2010. Os valores correspondem 
ao valor adicionado por trabalha-
dor (ocupação, na verdade) e estão 
a preços de 2017. 

Uma análise desagregada seto-
rialmente se faz necessária para 
entender essa evolução. Para tal fo-
ram considerados 3 anos na análise: 
2000, 2010 (dado que a produtivi-
dade em 2017 se encontrava em pa-
tamar semelhante, o que torna in-
teressante a análise do que ocorreu 
nesse intervalo) e 2017. 

A tabela 1 mostra a evolução da 
participação setorial do chamado 
valor adicionado a preços básicos. 
Os valores não foram deflacionados 
porque tanto o efeito preço como o 
volume são importantes para definir 
o retorno dos investimentos em um 
setor, bem como os próprios salários 
ali praticados. Em outras palavras, 
um preço relativo favorável, e não só 

Fonte: Contas Nacionais, com cálculos do autor.

Gráfico 1 Produtividade média da economia  
brasileira – em reais de 2017
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o volume de produção, também pesa 
na definição da remuneração e na alo-
cação de fatores em um determinado 
setor e, portanto, na determinação da 
estrutura produtiva da economia.  

Podemos observar que os grupos 
que elevaram sua participação no 
valor adicionado entre 2000 e 2010 

estão ligados ao setor dinâmico da 
economia, como a indústria de média 
e média-alta tecnologia, bem como o 
petróleo. Já entre 2010 e 2017, o ce-
nário é bem distinto: predominou o 
crescimento do setor de serviços, en-
tre estes, alguns deles possuem eleva-
do valor adicionado per capita, como 

as atividades financeiras, educação e 
saúde. Mas outros são menos dinâ-
micos e geram valor adicionado per 
capita bem inferior, como comércio, 
alimentação e serviços domésticos. E, 
logicamente, deve notar-se a queda 
significativa na participação de toda 
a manufatura. Nesse quadro, é espe-

2000 2010 2017
Var % 
10/00

Var % 
17/10

VA per capita 
em 2017

Total 100,0 100,0 100,0  55 795

A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura

5,5 4,8 5,3 -12,3 10,4  23 168

Indústria 26,7 27,4 21,1 2,3 -22,9  61 841

Extrativa exceto petróleo 0,4 1,4 0,9 284,4 -38,1  275 681

Petróleo - extração e refino 1,9 2,4 1,7 26,8 -28,8 1 287 392

Manufatura - média-baixa tecnologia 6,1 5,7 5,2 -6,8 -9,5  44 287

Manufatura - média tecnologia 2,5 2,8 2,0 9,9 -26,7  58 700

Manufatura - média-alta tecnologia 4,5 5,0 3,4 11,3 -31,3  100 801

Manufatura - alta tecnologia 1,3 1,0 0,8 -19,5 -17,5  210 075

D + E Serviços de infraestrutura 3,1 2,8 2,8 -10,4 -2,1  226 157

D Eletricidade e gás 2,1 1,9 -6,6  706 650

E
 Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos 
e descontaminação

0,7 0,8 10,8  85 640

F Construção 7,0 6,3 4,3 -10,0 -31,1  31 813

Serviços 67,7 67,8 73,5 0,1 8,5  60 272

G
Comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas

8,1 12,6 13,2 55,4 4,4  39 546

H Transporte, armazenagem e correio 3,7 4,3 4,3 16,8 1,0  49 892

I Alojamento e alimentação 2,2 2,1 2,4 -2,8 14,1  24 231

J Informação e comunicação 4,3 3,8 3,4 -10,5 -10,5  150 066

K
Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados

6,8 6,8 7,6 -0,5 11,4  359 100

L Atividades imobiliárias 12,2 8,3 9,8 -32,1 18,5 1 273 321

M + N + R 
+ S

Serviços prestados às empresas e famílias 9,7 9,3 9,6 -4,2 2,6  40 241

M  Atividades científicas, profissionais e técnicas 3,8 3,8 -1,2  72 147

N
Atividades administrativas e serviços 
complementares

3,6 4,0 11,7  44 199

R Artes, cultura, esporte e recreação 0,4 0,4 -12,8  19 979

S Outras atividades de serviços 1,5 1,4 -5,4  18 236

O Administração pública, defesa e seguridade social 10,1 10,4 10,4 2,9 -0,3  121 921

P Educação 5,4 5,0 6,7 -7,5 34,0  56 470

Q Saúde humana e serviços sociais 4,0 3,9 4,9 -2,9 26,1  52 533

T Serviços domésticos 1,2 1,2 1,3 3,9 3,2  11 021

Tabela 1 Part. (%) no valor adicionado a preços correntes

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.
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rada uma evolução menor, ou mesmo 
estanque, da produtividade.

Um dos principais reflexos dessa 
regressão na estrutura produtiva, em 
direção aos setores menos dinâmicos 
da economia, é a piora na qualidade 
dos empregos gerados, no tocante à 
remuneração praticada. A tabela 2 

mostra a evolução da participação se-
torial na composição das ocupações 
para o mesmo período considerado 
na tabela 1, notando-se um compor-
tamento muito semelhante; cresce a 
participação da ocupação na manufa-
tura no primeiro período, bem como 
em petróleo, diversos serviços e, entre 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Tabela 2 Part. (%) nas ocupações

estes, a destacar informação e comu-
nicação, essencial para o desenvolvi-
mento de tecnologias atualmente. Já 
no segundo período, nota-se queda da 
participação da ocupação na indústria 
e crescimento em praticamente todos 
os setores de serviços, mas com desta-
que para alguns que praticam remune-

2000 2010 2017
Var % 
10/00

Var % 
17/10

Total 100,0 100,0 100,0 

A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura

21,2 15,8 12,9 -25,7 -18,4 

Indústria 18,5 20,8 19,0 12,3 -8,5 

Extrativa exceto petróleo 0,2 0,2 0,2 -1,2 -16,3

Petróleo - extração e refino 0,0 0,1 0,1 82,5 -13,2

Manufatura - média-baixa tecnologia 6,6 7,0 6,5 6,1 -7,1

Manufatura - média tecnologia 2,0 2,2 1,9 10,2 -14,1

Manufatura - média-alta tecnologia 1,6 2,3 1,9 45,5 -17,0

Manufatura - alta tecnologia 0,3 0,3 0,2 -8,4 -20,0

D + E Serviços de infraestrutura 0,7 0,7 0,7 5,9 -4,6

D Eletricidade e gás 0,1 0,2 6,1

E
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos 
e descontaminação

0,6 0,5 -7,4

F Construção 7,1 8,0 7,6 12,8 -5,3

Serviços 60,2 63,4 68,1 5,3 7,4 

G
Comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas

17,4 18,2 18,6 4,5 2,2

H Transporte, armazenagem e correio 4,2 4,3 4,8 2,3 13,4

I Alojamento e alimentação 4,8 4,8 5,6 -0,8 16,8

J Informação e comunicação 1,0 1,2 1,3 22,4 8,5

K
Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados

1,1 1,1 1,2 -2,7 6,8

L Atividades imobiliárias 0,4 0,4 0,4 -11,4 22,9

M + N + R 
+ S

Serviços prestados às empresas e famílias 10,7 11,9 13,3 10,5 11,9

M Atividades científicas, profissionais e técnicas 2,5 2,9 17,8

N
Atividades administrativas e serviços 
complementares

4,6 5,1 9,9

R Artes, cultura, esporte e recreação 0,9 1,1 11,7

S Outras atividades de serviços 3,8 4,2 10,4

O Administração pública, defesa e seguridade social 4,9 5,3 4,7 8,0 -9,8

P Educação 5,1 5,7 6,6 11,9 14,8

Q Saúde humana e serviços sociais 3,3 3,8 5,3 15,6 37,1

T Serviços domésticos 7,4 6,9 6,4 -6,0 -7,7
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te 50% e sete a 65% das ocupações 
na economia brasileira. É importante 
observar esta constatação juntamente 
com os dados do gráfico 3, que traz 
as remunerações médias anuais, para 
os trabalhadores, em cada setor. Com 
exceção de educação e manufatura de 
baixa tecnologia, os demais entre estes 
sete setores estão entre os que pagam 
as menores remunerações. E, por ou-
tro lado, com exceção de educação 

rações relativamente menores para os 
trabalhadores, conforme poderemos 
observar nos gráficos mais abaixo.  

O gráfico 2 mostra a composição 
setorial das ocupações na economia 
brasileira em 2017. As barras mostram 
a participação de cada setor, enquan-
to a linha corresponde à participação 
acumulada, em termos marginais, dos 
diversos setores. Note-se que quatro 
setores respondem por praticamen-

e administração pública, os demais 
setores que praticam as maiores re-
munerações exibem uma participação 
pequena na ocupação total e, com ex-
ceção de educação e eletricidade e gás, 
não se encontram entre os que mais 
elevaram sua participação no empre-
go entre 2010 e 2017, conforme pode 
se observar na tabela 2. 

Como resultado de todo esse pro-
cesso descrito acima, o emprego está 
concentrado em setores que praticam 
menores remunerações, com algumas 
exceções. Se o país quiser crescer de 
forma sustentável, precisa reverter 
esse quadro. Além do menor dina-
mismo para a economia resultante da 
perda de participação da manufatu-
ra e outros setores mais sofisticados, 
como informação e comunicação e 
atividades científicas e técnicas, esse 
quadro cria uma restrição estrutural 
a uma evolução consistente dos salá-
rios e da própria demanda agregada; 
se as ocupações forem criadas em 
setores que desenvolvem atividades 
menos sofisticadas, as remunerações 
também serão menos atrativas. Os 
dados dos anos mais recentes, oriun-
dos de outras pesquisas como a Pnad 
e as Contas Nacionais Trimestrais, 
parecem indicar que esse movimen-
to foi reforçado. E assim a economia 
continuará patinando, seja porque 
não evolui tecnologicamente ou por 
conviver com essa restrição ao maior 
crescimento da demanda agregada, 
até que a política econômica passe a 
priorizar as mudanças necessárias na 
estrutura produtiva.  

1Galindo-Rueda, F.; F. Verger (2016), “OECD Ta-
xonomy of Economic Activities Based on R&D 
Intensity”, OECD Science, Technology and Industry 
Working Papers, n. 2016/04, OECD Publishing, Pa-
ris, https://doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en. 

Gráfico 2 Participação setorial na composição da 
ocupação em 2017 (em %)

Na coluna da esquerda, encontra-se o percentual de cada setor; na coluna da 
direita, o percentual acumulado
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Gráfico 3 Remuneração média anual, em reais,  
por setor, em 2017
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Até o começo dos anos 90 o diag-

nóstico para o baixo crescimento e 

atraso relativo do Brasil era quase 

que totalmente baseado em arca-

bouços teóricos que privilegiavam 

acumulação de capital físico. Seja 

dentro de uma tradição estrutura-

lista, em approachs keynesianos ou 

modelos Harrod-Domar, a ênfase 

estava em aumentar as taxas de in-

vestimento e poupança e em polí-

ticas que corrigissem uma suposta 

insuficiência da demanda. Como, 

por exemplo, investimentos pú-

blicos, subsídios creditícios, pou-

pança forçada, tax breaks, subs-

tituição de importações etc. Não 

havia consenso sobre quais destas 

políticas deveria ser privilegiada, e 

nem todos concordavam com todas 

elas, mas em essência o que se bus-

cava era expandir o investimento, 

suposto motor do crescimento.

No começo dos anos 90 há um 

debate bastante intenso na academia 

Visões sobre o  
atraso brasileiro

Pedro Cavalcanti Ferreira
Professor da FGV EPGE e diretor executivo do FGV Crescimento & Desenvolvimento

internacional sobre as fontes primá-

rias do crescimento e desenvolvi-

mento que terá, tempos depois, um 

papel importante na mudança desta 

visão no Brasil. Este é basicamente 

um debate que se baseia em dados 

e evidência empírica. De um lado se 

colocavam aqueles que, próximos 

da visão apresentada no parágrafo 

acima, defendiam que por trás da 

pobreza relativa dos países está a 

baixa acumulação de fatores de pro-

dução, notadamente capital físico e 

humano. O artigo clássico aqui é o 

de Mankiw, Romer and Weil, publi-

cado no Quartely Journal of Econo-

mics em 1992 (“A contribution to 

the empirics of growth”). 

A visão contrária é de que a con-

tribuição dos fatores de produção 

é pequena, muito mais importante 

são as diferenças de eficiência eco-

nômica, ou no jargão dos econo-

mistas, a produtividade total dos 

fatores (PTF), que em essência nos 
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dá a forma em que os países orga-

nizam seus processos produtivos. 

Neste campo destacavam-se, entre 

outros economistas, Prescott, Ca-

selli, Klenow e Rodriguez-Claire. 

O artigo destes dois últimos, publi-

cado em 1997 no NBER Macroe-

conomics Annual (“The neoclas-

sical revival in growth economics: 

has it gone too far?”), é talvez o 

mais importante e um dos respon-

sáveis, através de uma longa série 

de exercícios empíricos, em estabe-

lecer como dominante a visão de 

que as diferenças de produtividade 

(PTF, no caso) é a fonte dominante 

da grande dispersão internacional 

em níveis e taxas de crescimento do 

produto por trabalhador. 

Assim, se estabelece a proemi-

nência da produtividade. A estima-

tiva consensual é que entre 50% a 

dois terços da variação do produto 

por trabalhador entre países se ex-

plica por diferenças de PTF: a visão 

dominante passa a ser que pobreza 

relativa é essencialmente um pro-

blema de eficiência produtiva, de 

produtividade. Países são pobres 

não porque investem pouco, mas 

porque são muito ruins em organi-

zar seus recursos, insumos e fatores 

de produção.

Este debate repercute no Brasil 

e um inicialmente pequeno número 

de economistas acadêmicos passa 

a investigar, utilizando métodos 

empíricos semelhantes, as raízes 

de nosso atraso relativo e baixo 

crescimento. Entre eles, além deste 

autor, Fernando Veloso, Roberto 

Ellery, Samuel Pessôa e Victor Go-

mes. Não é que outros economistas 

não tenham antes estudado o tema 

– podemos citar muitos. Além dis-

to, já havia alguns ótimos estudos 

sobre PTF no Brasil e aqui Regis 

Bonelli é um importante pioneiro. 

Mas o que se faz aqui é tentar en-

tender quanto de nosso atraso re-

lativo em termos de produto por 

trabalhador pode ser explicado por 

diferenças de capital físico, capital 

humano e PTF em relação aos paí-

ses líderes. Isto era inédito.1

De forma semelhante ao que se 

deu com a literatura internacional 

o resultado desses estudos estabele-

ce o papel dominante da produtivi-

dade na explicação do crescimento 

brasileiro e de nosso atraso relativo. 

Em linhas gerais encontra-se que: 1. 

entre 50 e 70% de nossa diferença 

de produto por trabalhador em rela-

ção aos Estados Unidos, o país mais 

rico do mundo, é devido a diferen-

ças de PTF; 2. diferenças de capital 

humano são relevantes, embora bem 

menos que PTF, enquanto o capital 

físico explica muito pouco da baixa 

produtividade relativa do trabalho 

do Brasil; 3. o crescimento da PTF 

explica a maior parte do crescimen-

to acelerado brasileiro até 1980; 4. a 

queda da PTF explica a estagnação 

e o baixo crescimento da economia 

brasileira entre 1980 e os anos re-

centes; 5. uma grande parte do au-

mento agregado da PTF e do produ-

to até 1980 (algo entre 40% a 50%) 

deve-se simplesmente a mudanças 

na composição setorial da economia 

brasileira, com trabalhadores sain-

do em massa da agricultura, que em 

média era muito pouco produtiva, 

para atividades mais produtivas nas 

cidades. Este é um ganho que não 

se repetirá no futuro, colocando um 

limite na taxa de crescimento. Note-

se que estes exercícios são bastante 

robustos e pouco mudam com va-

riações na especificação da função 

de produção, do capital físico e do 

capital humano.2

Estes resultados colocam a produ-

tividade (PTF) como ator principal da 

trajetória de desenvolvimento brasi-

leira e como principal responsável 

por nossa estagnação recente. Mais 

ainda, muda o diagnóstico: somos 

relativamente pobres porque somos 

muito pouco eficientes e produtivos. 

Obviamente mudar o diagnóstico 

implica mudar as recomendações 

de políticas, e no lugar de se bus-

car aumentar quase que a qualquer 

custo a taxa de investimento – o que 

Somos relativamente 

pobres porque somos 

muito pouco eficientes e 

produtivos. Obviamente 

mudar o diagnóstico 

implica mudar as 

recomendações de políticas
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em muitos casos acaba por reduzir 

a produtividade – deve-se focar em 

políticas que diminuam distorções e 

aumentem a eficiência produtiva. Se 

esta ainda não é hoje a visão domi-

nante – os economistas heterodoxos, 

por exemplo, quase que unanime-

mente permanecem no paradigma 

anterior – está caminhando para 

isto e hoje é amplamente aceita. O 

Brasil possui um grave problema de  

baixa produtividade.

Tanto aqui quanto na literatura 

internacional, após o diagnóstico 

inicial, observa-se uma explosão de 

artigos e linhas de pesquisa tentan-

do explicar o que determina PTF e 

as diferenças de produtividade en-

tre países. Esta literatura acabará 

por orientar propostas de política 

econômicas. Entre os temas domi-

nantes temos diferenças institucio-

nais, entendidas de forma ampla 

em que se considera o conjunto de 

regras e leis que determinam am-

biente de negócios e incentivos ao 

investimento (em capital físico ou 

humano), à inovação e ao empre-

endedorismo. Importante também 

é a criação e adoção de novas tec-

nologias bem como abertura eco-

nômica não só em relação a bens 

e serviços, mas também em relação 

a tecnologias e ideias. Uma econo-

mia fechada encarece ou bloqueia a 

utilização dos equipamentos e ser-

viços de ponta, e leva à utilização 

de tecnologias obsoletas. Dentro 

deste arcabouço a baixa formação 

do capital é consequência de políti-

cas e instituições ruins, que levam à 

baixa produtividade e baixo cresci-

mento que, endogenamente, redu-

zem o rendimento e a necessidade 

de investimento. 

Em anos recentes, ganharam im-

portância estudos que focam em 

distorções idiossincráticas que, ao 

afetar de forma diferente as várias 

firmas e agentes da economia, levam 

a uma má alocação dos recursos 

da economia entre empresas. Essa 

má alocação, por sua vez, resulta 

em baixa produtividade agregada. 

Assim, por exemplo, subsídios sem 

critérios ou incentivos a firmas pe-

quenas levam, por um lado, ao cres-

cimento exagerado de firmas não ne-

cessariamente produtivas. Por outro, 

induzem a um número muito maior 

que o ótimo de microempresas que, 

via de regra, são pouco produtivas. 

A soma disto tudo leva à baixa PTF 

agregada, que é causada não por que 

todas as empresas da economia são 

todas igualmente pouco eficientes, 

mas por que artificialmente, devido 

a estas políticas ruins, em equilíbrio 

haverá poucas empresas eficientes e 

muitas ineficientes. 

Artigo clássico de Hsieh e Kle-

now, publicado no Quartely Jounal 

of Economics em 2009 (“Misalloca-

tion and manufacturing TFP in Chi-

na and India”), estima que se estas 

distorções idiossincráticas na China 

e Índia fossem levadas a níveis se-

melhantes a dos Estados Unidos o 

produto industrial mais que dobra-

ria. Isto sem aumentar os recursos 

disponíveis na economia, somente 

transferindo-os de firmas pouco 

produtivas para aquelas mais pro-

dutivas. Tudo indica, dada nossas 

enormes distorções, que o impacto 

no Brasil seria semelhante.

A recomendação de política eco-

nômica que se deriva desta litera-

tura está, como se pode imaginar, 

em oposição frontal às políticas 

implementadas pela Nova Ma-

trix Econômica do governo Dilma 

Rousseff, um bom exemplo do que 

não se deve fazer se de fato nosso 

problema é baixa produtividade. 

A Nova Matrix Econômica partiu 

de um diagnóstico ultrapassado e 

equivocado de nosso atraso e bai-

xo crescimento: haveria no Brasil 

um problema de insuficiência de 

demanda e de baixo investimento. 

Além disto, sua política setorial 

partia de uma visão “cinquentista” 

da necessidade de proteger setores-

chaves (“portadores do crescimen-

to”) via algum tipo de política de 

substituição de importação. Um 

Importante também é a 

criação e adoção de novas 

tecnologias bem como 

abertura econômica não só 

em relação a bens e serviços, 

mas também em relação a 

tecnologias e ideias
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diagnóstico errado só poderia levar 

a políticas equivocadas. 

Para o suposto problema de insu-

ficiência de demanda introduziu-se 

todo tipo de distorção (e.g., subsí-

dios via BNDES) para alavancar o 

investimento. Já as políticas seto-

riais (e.g., leis de conteúdo domés-

tico) buscavam aumentar a renta-

bilidade das indústrias locais, mas 

levou o restante da economia – os 

não protegidos – a utilizar tecnolo-

gias obsoletas e equipamentos pou-

co produtivos. Some-se a isto a ex-

pansão dos investimentos públicos 

(e.g., as refinarias da Petrobras) sem 

qualquer critério de eficiência. Os 

resultados, como sabemos, foram 

muito ruins. O investimento não 

aumentou. Setores que cresceram 

com os subsídios e proteção (e.g., 

indústria naval) basicamente de-

sapareceram uma vez que estes fo-

ram retirados. O que ficou, no fim 

das contas, além da brutal recessão 

que enfrentamos, foi uma acelera-

da queda na produtividade da eco-

nomia brasileira. Isto era o que se 

poderia esperar,3 uma vez que todas 

estas distorções geraram um enor-

me conjunto de ineficiências e má 

alocação de recursos. 

O Brasil não tem um problema 

de demanda, mas de oferta, como 

aprendemos com esta nova litera-

tura. Somos um país pouco produ-

tivo e de baixa educação, as políti-

cas de crescimento que precisamos 

devem focar nestes dois fatores. 

Temos que reduzir distorções e não 

aumentá-las para beneficiar este 

ou aquele setor estratégico. Temos 

que ampliar o acesso à tecnologia 

de ponta e ao estado das artes em 

máquinas, equipamentos, bens de 

capital e intermediários, e não fa-

vorecer este ou aquele setor inca-

paz de competir. Temos que sim-

plificar nosso sistema tributário, 

reduzindo as distorções, de forma 

que nossa estrutura produtiva se 

concentre em firmas mais eficien-

tes que poderão crescer sem serem 

punidas por isto. Temos que sim-

plificar legislação trabalhista para 

reduzir informalidade. Temos que 

investir brutalmente em ciência e 

educação, em quantidade e qua-

lidade, para que, entre outros be-

nefícios, nossa mão de obra possa 

trabalhar com tecnologias sofisti-

cadas ou mesmo criá-las em quan-

tidade muito mais significativa que 

temos hoje. Os países caminham 

para serem economias de serviços 

e com baixa educação e alta dis-

torção nos especializaremos em 

serviços pouco sofisticados e de 

baixa produtividade. 

Hoje no Brasil esta visão se já 

não é dominante, caminha para 

isto. O debate não é mais somen-

te sobre como aumentar o inves-

timento, mas como melhorar as 

condições de produção e o ambien-

te econômico, como reduzir dis-

torções, quais os canais que ligam 

educação com eficiência econômi-

ca, porque o produto por trabalha-

dor e a PTF crescem tão pouco e o 

que fazer para aumentar a produ-

tividade. Espera-se que com isto as 

ideias do passado permaneçam no 

passado e não mais orientem polí-

ticas econômicas que, como se viu 

recentemente no caso da Nova Ma-

trix Econômica, geram mais inefi-

ciência, pobreza e estagnação.  

1Três referências relevantes são: Gomes, Pessôa 
e Veloso (2003). “Evolução da produtividade 
total dos fatores na economia brasileira: uma 
análise comparativa”. Pesquisa e Planejamento 
Econômico, v. 33; Ellery, Ferreira e Gomes (2008). 
“Produtividade agregada brasileira (1970-2000): 
declínio robusto e fraca recuperação”. Estudos 
Econômicos, v. 38; Ferreira e Veloso (2012). “O de-
senvolvimento brasileiro no pós-guerra”. In: Ve-
loso, F.; Ferreira, F.; Giambiagi, F.; Pessôa, S. (Org.). 
Desenvolvimento econômico: uma perspectiva 
brasileira. Elsevier-Campus. 

2Há que se notar os importantes artigos de de-
composição do crescimento de Edmar Bacha e 
Regis Bonelli, onde se constroem séries longas 
de PTF. Ao contrário da literatura citada ante-
riormente, esses autores não incluem capital 
humano na função de produção e encontram 
em seus exercícios ainda um papel destacado 
para acumulação de capital físico.  

3Veja o artigo, “O Brasil na encruzilhada”, deste 
autor e Armínio Fraga, publicado no O Globo 
e O Estado de São Paulo em 9/4/2011 onde se 
aponta os resultados previsíveis e ruins das po-
líticas heterodoxas que se começava a introdu-
zir no Brasil. 

Somos um país  

pouco produtivo e de 

baixa educação:  

as políticas de 

crescimento que 

precisamos devem focar 

nestes dois fatores
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O Brasil modernizou seus marcos le-
gais para indústrias de rede na década 
de 90, em grande parte sob influência 
de movimentos liderados pela Eu-
ropa. Duas delas se destacaram na 
capacidade de atrair capitais: ener-
gia elétrica e telecomunicações. Em 
consequência, tiveram lugar aumento 
de investimentos, universalização do 
acesso e ganhos de eficiência. 

Tramitam agora em fase final no 
Congresso Nacional as reformas de 
gás natural e saneamento básico, 
pavimentando caminho para ga-
nhos de produtividade, competitivi-
dade e bem-estar. 

A reforma do gás
A evolução do marco regulatório da 
indústria de gás no Brasil – passando 
pela Lei do Petróleo (1997), Lei do 
Gás (2009) e resoluções da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) – fomentou 
a entrada de novos agentes; porém, 
a abertura e competição ambiciona-
das não se concretizaram na prática. 
O esforço de modernização do setor 
foi retomado com a iniciativa do Gás 
para Crescer, em 2016, vislumbrando 
profunda reformulação: avanços in-

fralegais, reposicionamento da Petro-
bras nos segmentos da cadeia, maior 
ênfase na defesa da concorrência e 
aguardada reforma legal. 

Os avanços infralegais foram fru-
to de esforços do governo, resultan-
do em maior harmonização entre os 
setores de gás e eletricidade, o que 
favoreceu a contratação de termelé-
tricas nos últimos leilões de expan-
são. Já o reposicionamento da Petro-
bras partiu da própria empresa em 
contexto de revisão estratégica, alie-
nando participação em ativos para 
redução de dívidas e orientando a 
maior alavancagem para atividades 
com melhor relação risco-retorno 
(exploração do pré-sal).

Os pilares do Novo Mercado de 
Gás, lançado pelo atual governo, 
orientam-se para aprimoramentos 
já identificados pelo setor: (i) pro-
moção da competição em segmen-
tos competitivos; (ii) harmonização 
das esferas de regulação federal e 
estaduais; (iii) remoção de barreiras 
tributárias; (iv) revisão do modelo 
de expansão do transporte, modifi-
cando a outorga de novos gasodu-
tos para autorização; (v) instituição 
do modelo de entrada e saída para 
contratação de capacidade; e (vi) es-

A hora e a vez do saneamento e  
do gás natural (?)

Joisa Dutra

Diretora do FGV CERI e  

professora da FGV EPGE

Juliana Jerônimo

Pesquisadora do FGV CERI

Diogo Lisbona

Pesquisador do FGV CERI
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lhões de brasileiros não têm acesso 
à rede de distribuição de água e 100 
milhões carecem do serviço de coleta 
de esgotos sanitários (SNIS, 2017). 
Não é preciso nem citar os benefícios 
trazidos devidos ao acesso a esses ser-
viços essenciais – a literatura é farta 
em evidências sobre a relação entre 
saneamento e saúde pública, produti-
vidade e qualidade ambiental. 

O texto mais recente do Projeto de 
Lei (PL) no 3.261/19 (reforma do sane-
amento) foi aprovado pela Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados 
no início de novembro e agora segue 
para votação no plenário da Câma-
ra para então voltar ao Senado. Para 
atingir o objetivo da universalização, 
as bases da reforma do saneamento 
são: (i) promoção de uniformidade 
regulatória, como forma de reduzir o 
custo do capital do setor, através da 
edição de normas de referência pela 
Agência Nacional de Águas; (ii) pro-
moção de isonomia e competitividade 
com a retirada da barreira à entrada 
da iniciativa privada; e (iii) incentivo à 
prestação regionalizada do serviço.

tabelecimento de acesso negociado a 
infraestruturas essenciais. 

Em junho de 2019, a Resolução no 
16 do Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) estabeleceu diretri-
zes para promoção da competição no 
mercado de gás natural. Dentre as me-
didas, o CNPE recomendou que o Mi-
nistério de Minas e Energia (MME), a 
ANP e a Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE) se articulem para promover 
o apoio de treinamento e capacitação 
das agências reguladoras estaduais. Em 
julho, o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE) aprovou o 
Termo de Cessação de Conduta (TCC) 
relacionado à atuação da Petrobras na 
indústria do gás; e o governo estabe-
leceu o Comitê de Monitoramento da 
Abertura de Mercado, formado pelo 
MME, Ministério da Economia (ME), 
CADE, ANP e EPE.1

Ainda persistem desafios no aces-
so de terceiros a infraestruturas es-
senciais e na separação efetiva das 
atividades de distribuição e comercia-
lização, tendo em vista os diferentes 
arcabouços regulatórios estaduais. 
Estes aspectos são enfrentados pelo 
novo marco legal, estabelecido no 
Projeto de Lei no 6.407/2013, aprova-
do na Comissão de Minas e Energia 
da Câmara dos Deputados. Em linha 
com as diretrizes do CNPE e o escopo 
do TCC, o novo texto legal reforça a 
criação de regras para promoção de 
competitividade e eficiência no setor.

A reforma do saneamento
A reforma do saneamento em tra-
mitação no Congresso visa atrair 
investimentos para a expansão, e 
potencialmente universalização, do 
acesso aos serviços de saneamento. 
Vale lembrar que ainda hoje 35 mi-

O estado da Bahia foi o 

pioneiro nesta forma de 

organizar o setor por meio 

da Lei Complementar  

no 48/2019, que criou  

19 microrregiões  

de saneamento

Atualmente, a prestação dos ser-
viços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário é concentrada 
nas Companhias Estaduais de Sane-
amento Básico (CESB). Essa configu-
ração reflete a organização histórica 
do setor (Planasa – década de 70). 
Remanescem sólidas barreiras à en-
trada, uma vez que a delegação dos 
serviços pelos municípios às CESBs 
não necessita de licitação.  

A reforma proposta sugere a ex-
tinção da possibilidade de celebração 
de contrato de programa (contrato 
entre município e CESB sem prévia 
licitação). Com isso, as  CESBs de-
verão participar do processo com-
petitivo assim como as empresas 
privadas. No caso dos contratos de 
programa vigentes, o PL prevê que 
sua vigência seja mantida até o ad-
vento do termo contratual.

A proposta de incentivo à pres-
tação regionalizada foi feita visando 
viabilizar a prestação dos serviços em 
municípios deficitários, ou seja, muni-
cípios em que a população tem baixa 
capacidade de pagamento e/ou possui 
grande necessidade de investimento. A 
prestação regionalizada é aquela que 
se dá em um bloco de municípios que 
possua estrutura de governança inter-
federativa criada com a finalidade de 
planejar e executar funções públicas. 
O estado da Bahia foi o pioneiro nesta 
forma de organizar o setor por meio 
da Lei Complementar no 48/2019, que 
criou 19 microrregiões de saneamen-
to. Na prática, em vez do prestador 
celebrar um contrato com cada muni-
cípio, será firmado um contrato com o 
bloco. Dessa forma, o planejamento, 
execução e monitoramento dar-se-á de 
maneira conjunta.

A ideia é meritória, contudo, res-
ta o questionamento sobre o período 
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de transição. Como serão organiza-
dos os blocos em que os municípios 
já possuem contratos (sejam eles de 
programa ou concessão) celebrados? 
Caso não seja dada diretriz clara com 
relação a isso há possibilidade de 
grande discussão, especialmente em 
juízo, sobre o tema. Isso pode impac-
tar negativamente o objetivo de pro-
mover maior segurança jurídica para 
atrair novos atores para o setor.

Outro ponto que vale destacar 
do texto aprovado pela comissão na 
Câmara é a inclusão de artigo que 
determina que todos os contratos de 
prestação de serviços de saneamento 
devem possuir metas que garantam 
atendimento a 99% da população 
com água potável e 90% da popu-
lação com coleta e tratamento de 
esgotos até 2033. Ainda que bem-
intencionado, referido dispositivo 
peca por estabelecer meta uniforme 
para realidades heterogêneas. 

Para algumas regiões, seu cumpri-
mento pode requerer tarifas dificil-
mente implementáveis do ponto de 
vista político. Isso porque o alcance 
das metas em muitos casos requer 

altos investimentos que, consequen-
temente, serão repassados aos con-
sumidores. Dessa forma, o artigo 
ignora a capacidade de pagamento 
de parcela da população. Com isso, 
os riscos do setor aumentam, com-
prometendo a necessária e almejada 
atração de investimentos. 

Ainda que a universalização do 
acesso ao saneamento seja objetivo 
mais do que justificado, a indústria 

Tramitam no Congresso 

reformas para saneamento 

e gás natural que 

propiciam uma nova onda 

de atração de capitais  

para investimentos  

em infraestrutura

hoje convive com redução expressiva 
da capacidade de investimentos, muito 
fruto das condições fiscais dos estados 
que controlam as CESBs. Ademais, do 
ponto de vista da regulação, a esma-
gadora maioria dos contratos entre 
municípios e CESBs sequer conta com 
metas objetivas para as condições de 
prestação dos serviços. De acordo com 
análise do FGV CERI, dos contratos 
firmados entre municípios e CESBs na 
Região Sudeste, apenas 45% possuem 
metas bem definidas, com prazo de-
terminado, mensuráveis e relativas à 
prestação do serviço (atendimento de 
abastecimento de água, coleta e trata-
mento de esgoto e redução de perdas, 
por exemplo). A tabela 1 apresenta o 
diagnóstico por CESB. Essa deficiên-
cia compromete sobremaneira a efeti-
vidade da regulação. 

Tramitam no Congresso reformas 
para saneamento e gás natural que 
propiciam uma nova onda de atração 
de capitais para investimentos em in-
fraestrutura. Referidas indústrias têm 
em comum titularidade subnacional 
da prestação dos serviços. Enquanto 
a distribuição do gás natural é com-
petência dos estados, nos serviços de 
saneamento a provisão dos serviços 
de saneamento é de responsabilidade 
dos municípios. Essa configuração 
gera incerteza e aumenta a percepção 
de risco regulatório. As reformas em 
pauta pretendem alterar esse quadro. 
Ainda que não suficientes, são neces-
sárias para avançar no acesso e pro-
mover ganhos de eficiência em setores 
capazes de melhorar a produtividade 
do país e aumento de bem-estar. 

1O tema foi discutido no artigo “O Novo Merca-
do de Gás no Brasil e sua Regulação”, de autoria 
de Joisa Dutra e Mirella Rodrigues, publicado 
na Conjuntura Econômica de agosto de 2019.

Total de 
contratos 
acessados

Possui alguma 
meta no contrato 

(%)* 

A meta existente é 
completa e relativa à 

prestação de serviço (%)**

Sabesp-SP 364 88% 94%

Copasa-MG 567 29% 83%

Cesan-ES 34 85% 79%

Cedae-RJ 60 75% 2%

Tabela 1 Diagnóstico das metas existentes nos 
contratos de programa de saneamento

Fonte: FGV CERI.
Notas: 
*Foi avaliado se o contrato apresentava cláusula e/ou anexo com metas.
**Avaliação das metas apresentadas no contrato relativamente à prestação do serviço (atendimento de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto e redução de perdas, por exemplo). A análise considera completude, prazo, padrões de aferição e especificidade. 
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Ainda que o ambiente macroeconômi-
co brasileiro permaneça sob um denso 
véu de insegurança, conforme aponta 
o Indicador de Incerteza Econômica 
(IIE-Br) calculado pelo FGV IBRE, 
o atual contexto de juros baixos no 
mundo – e notadamente no Brasil – é 
identificado por analistas como um 
celebrado contexto novo para atacar 
um problema velho: o déficit de infra-
estrutura. “É uma situação diferente 
da que estamos acostumados. O custo 
do capital caiu, e o ambiente é alta-
mente propício para o investimento de 
longo prazo”, diz Claudio Frischtak, 
sócio da consultoria InterB. 

Esse é o cenário com o qual conta o 
governo e, especialmente, Diogo Mac 
Cord, secretário de Desenvolvimento 
da Infraestrutura (SDI) do Ministério 
da Economia, responsável por co-
ordenar políticas para garantir que 
esse investimento aconteça no país de 
forma sustentável ao longo do tempo 
(ver pág. 60). De acordo ao programa 
Pró-Infra, lançado no início de agos-
to, a meta da SDI – subordinada à 
Secretaria Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade (Sepec) 

Contexto de juros e cenário internacional contribuem 
para os investimentos em infraestrutura no Brasil

Condições favoráveis 
para o setor

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

– é de que até 2022 o Brasil alcance 
um estoque de infraestrutura de 38% 
– dois pontos percentuais acima do 
atual –, estruturando o setor para um 
salto a 61% até 2040. Isso significa-
ria, segundo aponta a SDI, chegar a 
um investimento de 3,8% do PIB em 
2022, e de 5,3% em 2040.

Para os cálculos de Frischtak, a 
meta do governo soa demasiado oti-
mista. “Pelas nossas premissas (In-
terB), nos próximos anos conseguiría-
mos ampliar os investimentos em infra 
em cerca de 0,3 ponto percentual do 
PIB. Dessa forma, partindo de 1,9% 
este ano, chegaríamos em 2022 a qua-
se 3%”, diz. O que, ressalta, já seria 
uma enorme vitória. “Nesse perío-
do, significaria um ganho de cerca de  
R$ 70 bilhões em investimento, o que 
não é pouco”, afirma. Tal montante 
representa quase 50% do total pre-
visto para a infraestrutura este ano, 
de R$ 143 bilhões. O consultor aler-
ta, entretanto, que há precondições 
para se alcançar esse resultado. Por 
um lado, fazer valer a nova legislação 
das agências reguladoras “garantindo 

indicações de nomes ilibados”; e, de 
outro, a aprovação do conjunto de 
novas leis e regulamentações que es-
tão tramitando – entre elas, os novos 
marcos para os setores de saneamen-
to, ferroviário e de energia elétrica, e a 
revisão das leis de concessões e PPPs. 
“É preciso garantir que essas normas 
sejam aprovadas com viés pró-iniciati-
va privada, para ampliar e acomodar 
esse investimento, reduzindo barreiras 
de entrada”, afirma. 

Para Frischtak, a diretriz do gover-
no de tornar o setor privado o grande 
financiador dessa transformação é 
correta. “Há algum tempo acho que 
o financiamento não é um problema 
crítico no país, e sob o atual contexto 
favorável, precisamos ainda menos 
de dinheiro público para financiar a 
infraestrutura”, avalia, apontando o 
potencial ainda subutilizado do mer-
cado de capitais, e alguma reação do 
financiamento bancário, que já conta 
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com casos de estruturação de créditos 
com prazo acima de dez anos. “Ao 
BNDES caberá financiar infraestru-
tura em casos muito específicos, em 
que consiga mostrar crowding in, 
provando que com isso está atraindo 
financiamento privado”, afirma.

Opinião contrária à de Igor Rocha, 
diretor de Planejamento e Economia 
da Associação Brasileira da Infraes-
trutura e Indústrias de Base (Abdib), 
que prevê que o investimento públi-
co em infra ainda deverá jogar um 
papel importante. “Preocupa-me o 
incentivo a narrativas polarizadas 
incentivadas pelo compromisso com 
a responsabilidade fiscal, que tratam 
o investimento público como desne-
cessário. Sem ele, a conta não fecha-
rá”, afirma. “Somente para evitar a 
depreciação do estoque que temos, 
seriam precisos investimentos anuais 
em torno de R$ 280 bilhões. Não te-
remos todo esse montante vindo da 
iniciativa privada”, diz, calculando 
que cerca de 40% desse total ainda 
viria do setor público.

Para Rocha, além do aprimora-
mento legislativo e regulatório para 
atração do setor privado, seria preciso 
definir políticas que garantam caixa 
para o governo também colocar no 
setor. A começar, diz Rocha, por mo-
dificar o tratamento dos investimentos 
dentro da regra do teto de gastos, onde 
a rubrica se insere entre os gastos dis-
cricionários, os primeiros a serem cor-
tados na iminência de se descumprir 
a lei. “Não há como se garantir a cre-
dibilidade de um ajuste que compro-
mete o investimento da forma como é 
hoje”, diz. Para garantir espaço fiscal 
para projetos de infraestrutura, Rocha 
defende o direcionamento da arreca-
dação auferida em novas concessões e 
privatizações para o investimento em 

infra, bem como dos recursos gerados 
com a venda de posições de BNDES 
em empresas de capital aberto. “É 
preciso considerar o multiplicador 
relevante desse tipo de investimento, 
devido à demanda gerada em segmen-
tos como construção civil e máquinas 
e equipamentos, intensivos em traba-
lho”, diz, citando ainda estudo publi-
cado em julho pelo Cambridge Center 
for Economic and Public Policy, do 
qual é coautor, que aponta que a que-
da do investimento em infraestrutura 
e em residências foi responsável por 
quase metade da queda da atividade 
econômica entre 2013 e 2016, seguida 
pela queda do preço das commodities 
exportadas pelo Brasil, representando 
um terço dessa queda. 

“Até agora, vimos um bom movi-
mento de concessões e privatizações 
de obras já realizadas, mas para ga-
rantir investimento em novos proje-
tos (greenfield), será preciso garantir 
investimento público e reduzir ruídos 
em outras instâncias, com o bom en-
caminhamento das reformas estrutu-
rais como a tributária”, reforça. Ou-

tra medida defendida pelo executivo 
da Abdib, à qual Frischtak faz coro, 
é a coordenação da chamada “fábrica 
de projetos”, que o governo pretende 
organizar com grande participação do 
BNDES. “Mais do que isso, inclusive, 
é preciso afinar a ação do governo 
desde o planejamento, algo em que te-
mos falhado muito”, diz Frischtak. O 
consultor considera positiva a junção 
de parte dos atores responsáveis por 
coordenar a infraestrutura – Fazenda, 
Planejamento e Indústria e Comércio 
– dentro do Ministério da Economia, 
mas defende a construção de uma go-
vernança robusta para que, dessa vez, 
as iniciativas não desandem. “Hoje te-
mos as pastas de Infraestrutura, Minas 
e Energia e Desenvolvimento Regional 
também envolvidas nesse processo da 
SDI, de pensar o longo prazo, e que 
precisam definir sua articulação com 
o setor privado, antecipar problemas e 
colocar as questões corretas na mesa”, 
diz, ressaltando, entretanto, que tal 
coordenação, a ser ver, não implica a 
criação de novas autarquias ou empre-
sas, “mas um trabalho de coordenação 
refinado, que envolva do financiamen-
to às questões fundiárias e ambientais, 
para que esse esforço não acabe para-
do nos órgãos de controle”, afirma. 

No livreto de apresentação do Pró-
Infra, o governo ilustra o impacto que 
uma melhora da infraestrutura pode-
ria promover na produtividade brasi-
leira citando estudo do pesquisador do 
FGV IBRE Braulio Borges publicado 
no livro Anatomia da produtividade. 
No exercício, Borges apontou que se 
o Brasil equiparasse sua infraestrutura 
energética ao padrão chileno, e a qua-
lidade das infraestruturas portuária e 
rodoviária à média mundial, obteria 
um ganho de quase 10% no nível do 
produto por trabalhador.   

A queda do investimento 

em infraestrutura e em 

residências foi responsável 

por quase metade da 

queda da atividade 

econômica entre  

2013 e 2016
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Para se ter um “cenário transforma-

dor” até 2022, conforme o próprio 

Ministério da Economia denomina, 

o Pró-Infra prevê um maior impulso 

de investimento especialmente nos 

setores de ferrovias, mobilidade, 

saneamento e aeroportos. O que 

justifica essa estimativa?

O Brasil possui deficiência de inves-
timento em todos os setores, mas 
alguns estão mais atrasados do que 
outros. O setor logístico em geral é o 
principal problema, muito causado 
pelo que se chama de “crowding-out 
das empreiteiras”. Por tudo que, in-
felizmente, vimos na televisão nos úl-
timos anos, do cartel à corrupção, os 
investidores financeiros ficaram lon-
ge. Os projetos, além de insuficientes 
em quantidade, eram ruins, atraindo 
em grande parte operadores que 
entravam com lances inexequíveis 
e com a intenção de renegociar os 
termos ex-post, em um claro proble-
ma de risco moral. Neste caso, pre-

“Vamos atrair agentes 
comprometidos com o 
longo prazo”

Diogo Mac Cord

Secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI) 

do Ministério da Economia Fo
to

: W
as

hi
ng

to
n 

C
os

ta

tos são de origem privada, tudo é mais 
rápido – por exemplo, os setores de 
geração de energia elétrica ou de tele-
com, que dependem pouco ou nada de 
iniciativas de modelagem do governo. 
Justamente por isso, são muito mais 
dinâmicos e atraem mais da metade de 
todos os investimentos em infraestru-
tura do país. Já os demais setores de-
pendem, por enquanto, da elaboração 
de projetos por parte do governo. Em 
que pese iniciativas como o PLS 261, 
novo marco das ferrovias, que buscam 
avançar no conceito de autorização, o 
governo ainda precisará alimentar o 
pipeline com muitos projetos elabora-
dos diretamente por ele. Depositamos 
grande confiança em iniciativas como 
a “fábrica de projetos” do BNDES, 
o FEP-Caixa e as modelagens desen-
volvidas pela EPL, além de estarmos 
atualizando as regras de PMIs, per-
mitindo uma dinamicidade maior na 
elaboração de estudos e projetos por 
agentes privados.

Conjuntura Econômica — O obje-

tivo de subir dez posições em infra-

estrutura no Ranking de Competiti-

vidade Global até 2022, conforme 

meta da SDI, implica investir em in-

fra mais velozmente que os demais 

países nesse período. Levando em 

conta nosso atual ritmo, a inviabi-

lidade de algumas obras que hoje 

estão paralisadas e a carência de 

novos projetos, como esperam al-

cançar esse feito?

O Brasil conta com uma demanda re-
primida muito grande. Isso pode ser 
exemplificado pelo caso do aeroporto 
de Brasília, que antes da privatização 
poderia ser comparado a uma rodo-
viária do interior e hoje seus usuários 
olham para os lados e se perguntam 
onde estava esta multidão até 2012. 
Isso dito, nosso principal gargalo é a 
elaboração de projetos para alimentar 
o pipeline. São duas as origens possí-
veis desses projetos: o setor privado 
ou o setor público. Quando os proje-
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em um novo marco para o setor. E, 
finalmente, o PLC 79, novo mar-
co de telecom, que foi sancionado 
recentemente pelo governo, trans-
formando as concessões em autori-
zações. Além disso, há uma impor-
tante iniciativa de se revisar as leis 
8.987, de concessões, e 11.079, de 
PPPs, dando o arcabouço necessá-
rio para a participação privada na 
infraestrutura brasileira.

O documento também aponta o ob-

jetivo de redução da participação 

do governo em projetos de infraes-

trutura. Fontes de mercado advo-

gam, entretanto, que em se tratan-

do de infraestrutura o correto seria 

não polarizar a discussão, mas apri-

morar a forma como essas partici-

pações se dão. Qual sua opinião?

Quando observamos a série históri-
ca de investimentos em infraestru-
tura, observamos que em 1996 in-
vestimos cerca de 2% do PIB. Entre 
1998 e 2001, graças ao programa 
de privatizações, esta taxa ficou em 
torno de 3%, um avanço proporcio-
nal bastante importante, e em um 
momento em que os investimentos 
públicos atingiam os menores pon-
tos da série. Isso evidencia que o se-
tor privado tem potência suficiente 
para fazer frente aos investimentos 
necessários ao país. De 2003 em 
diante, esta taxa voltou ao pata-
mar de 2%, estagnando-se. Neste 
período, o  BNDES, que se tornou 
o maior banco de desenvolvimento 
do mundo, e os fundos de pensão 
de empresas estatais entraram for-
temente nos projetos de infraestru-
tura, muitas vezes combinados com 
grupos “campeões” selecionados 
pelo governo, afastando muitos dos 
investidores internacionais que ha-

cisamos avançar em uma velocidade 
ainda maior do que outros setores 
mais consolidados, como energia 
elétrica e telecom. Isso não significa 
que estes dois últimos não terão in-
vestimentos, pelo contrário: vivemos 
um cenário de transformação digital 
e novas tecnologias surgem em uma 
velocidade surpreendente. Mas é 
fato que eles partem de uma posição 
mais vantajosa que os demais.

O livreto que apresenta oficialmen-

te o Pró-Infra indica que entre os 

focos que o programa deve corrigir 

estão a insegurança jurídica e os 

marcos regulatórios inadequados. 

Além do novo marco regulatório do 

saneamento, que outros instrumen-

tos colaborarão para isso?

É preciso avançar em todos os seto-
res. O PL 3.261, novo marco do sa-
neamento básico, é uma revolução: 
ele liberaliza um setor que, por dei-
xar metade da população desassis-
tida, represa investimentos da or-
dem de R$ 700 bilhões. Ao mesmo 
tempo, tramita no Senado o PLS 
232, novo marco do setor elétrico, 
que finaliza a desverticalização ini-
ciada na década de 90. Precisamos 
ter muito cuidado com o “como” 
faremos este desenho pois, bem ou 
mal, como dito antes, o setor elétri-
co é o que mais atrai investimentos 
para a infraestrutura brasileira. A 
modernização precisa garantir que 
se continue avançando, blindando-
se contra as muitas pressões de 
grupos de interesse que acabam 
ocorrendo nesses momentos de re-
visões legais de tal amplitude. Há 
também o PLS 261, que começou 
apenas como uma solução para os 
chamados  short-lines de ferrovias, 
mas que acabou se transformando 

viam sido atraídos ao país no perí-
odo anterior. Agora, nosso desafio 
é atrair novamente esses grupos, o 
que só acontecerá com um planeja-
mento de longo prazo consistente 
(escolhendo os projetos certos, que 
façam sentido econômico), dese-
nhos setoriais de mercado aderentes 
ao investimento privado, leilões e 
contratos bem desenhados e o en-
forcement correto desses contratos, 
garantindo que agentes oportu-
nistas não tenham espaço. Vamos 
atrair aqueles comprometidos com 
o longo prazo e com a entrega de 
serviços públicos de qualidade.

Como o senhor identifica que se 

dará a modernização do setor de 

construção brasileiro – que, como 

apontado pela SDI, é um dos menos 

produtivos em termos mundiais?

A consultoria McKinsey publicou 
em 2016 um estudo mostrando 
como a construção civil brasilei-
ra é uma das menos produtivas do 
mundo, e ainda andou para trás nos 
últimos anos. Além do já conhecido 
“Custo Brasil”, que impacta todos 
os setores produtivos, em especial 
na construção, havia a cartelização, 
a proteção selecionada e a falta de 
cadência das políticas públicas se-
toriais, fazendo com que a incerteza 
fosse muito grande – e, por conse-
quência, reduzindo a modernização 
tecnológica e a capacitação dos 
profissionais da área. Este é um dos 
principais ganhos potenciais pelo 
planejamento de longo prazo, como 
visão de Estado, e não de governo: 
dar um horizonte de previsibilidade 
para que o setor possa se tornar mais 
competitivo. Isso precisa ocorrer de 
maneira concomitante à melhoria do 
ambiente concorrencial. (S.M.) 
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O artigo apresenta os principais ar-
gumentos que justificam a liberaliza-
ção comercial, em especial de bens 
intermediários e de bens de capital. 
É argumentado que para esses seto-
res a liberalização não deve ser pau-
tada pelos acordos comerciais.

A liberalização do comércio 
de mercadorias 
A liberalização comercial, identi-
ficada como redução das barreiras 
às importações de mercadorias, in-
fluencia a produtividade através de 
três canais. O primeiro, associado 
à teoria das vantagens comparati-
vas, considera o efeito de realoca-
ção dos recursos promovido pela 
mudança nos preços relativos em 
decorrência da reforma tarifária. 
A especialização que se segue à re-
forma leva à concentração dos re-
cursos nos setores que a economia 
produz de forma comparativamen-
te mais eficiente e, consequente-
mente, a produtividade aumenta. 
O problema são os efeitos distribu-
tivos da realocação, pois, no mun-
do real, fatores desempregados não 
são absorvidos imediatamente pe-
los setores da especialização. 

importação de produtos finais e bens 
intermediários sobre as margens de 
lucros das firmas, vendas, custos das 
matérias-primas, emprego e estoque 
de capital. Concluem que o efeito 
dos insumos é mais relevante que o 
efeito competitivo. O efeito competi-
tivo no mercado do produto final re-
duz a margem de lucro e, portanto, o 
efeito sobre a produtividade é incer-
to. No caso da redução das tarifas 
sobre bens intermediários o efeito é 
mais nítido: aumentam as margens 
de lucro e a produtividade se eleva, 
especialmente nos setores intensivos 
em tecnologia e capital. 

Não se deve depreender que a re-
dução nas alíquotas de importação 
dos produtos finais não importa. 
Do ponto de vista do consumidor, o 
acesso a bens mais modernos e a pre-
ços mais baratos elevam seu bem-es-
tar. No entanto, é preciso considerar 
a influência de diversos outros fato-
res como as estruturas de concor-
rência dos mercados e a capacidade 
das firmas de incorporar métodos de 
produção mais eficientes para que o 
efeito competitivo tenha um efeito 
positivo sobre a produtividade. 

A despeito dessas considerações, 
a mensagem básica é que existem ca-

Produtividade: qual o papel da 
política de comércio exterior

Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

O segundo canal destaca a pressão 
da concorrência externa. A abertura 
torna o ambiente mais competitivo, 
forçando as empresas a procurarem 
métodos de produção mais eficientes 
e inovadores, o que eleva a produti-
vidade. Outro efeito é a eliminação 
de firmas menos eficientes. As firmas 
que sobrevivem, as mais eficientes 
em cada setor, irão se expandir, ele-
vando a produtividade da indústria. 

O terceiro canal associa a redu-
ção nas tarifas de importações ao 
acesso a insumos e bens de capital 
com tecnologias mais modernas, 
que podem contribuir para o au-
mento da produtividade. 

Esse último canal tem sido des-
tacado em estudos empíricos. Um 
exemplo é o estudo de Lisboa, Mene-
zes Filho e Schor (2010) que avaliam 
o efeito da liberalização comercial 
no Brasil sobre a produtividade a 
partir de dois canais: o efeito compe-
titivo, que leva à busca por eficiên-
cia e à eliminação das firmas menos 
eficientes; e o acesso a insumos mais 
modernos e mais baratos. Os auto-
res trabalham com uma amostra de 
2.072 firmas no período de 1988 a 
1998. Analisam os impactos para 
cada firma da redução nas tarifas de 
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México aceleram seus processos de 
liberalização, a Índia continua redu-
zindo suas tarifas, enquanto na África 
do Sul não há mudanças. No Brasil, 
contudo, o processo de liberalização 
retrocede. É o único país entre os se-
lecionados a registrar em 2015 uma 
tarifa média nominal praticamente 
igual à de 1996. 

Um dos argumentos favoráveis à 
liberalização comercial, como antes 
analisado, é a redução nos custos de 
produção propiciada pelas importa-
ções de bens de capital e bens inter-
mediários a preços menores que os 
vigentes no mercado doméstico. Os 
gráficos 2 e 3 comparam a evolução 
das tarifas nominais de importação 
que os países aplicam multilateral-
mente nos anos de 1989 e 2014. 

Em 1989, Índia e Brasil deti-
nham tarifas muito superiores às 
dos demais países selecionados. 
Em consequência, não surpreen-

nais de transmissão da liberalização 
comercial sobre a produtividade que 
operam de forma robusta e justifi-
cam a defesa de reformas tarifárias. 

O Brasil e as tarifas de 
importações 
A evolução da política de proteção 
comercial do Brasil mostra que não 
houve avanços no processo de libe-
ralização, após os anos de 1990. Po-
rém, essa não foi a norma nas princi-
pais economias em desenvolvimento. 
O gráfico 1 compara a evolução da 
política tarifária do Brasil com al-
gumas das principais economias em 
desenvolvimento. Observa-se que en-
tre 1996 e 2006, a Índia promoveu 
a maior redução tarifária (passou de 
38,7% para 16,6%, uma queda de 
22 p.p.) entre os países selecionados. 
A partir do final da primeira década 
dos anos 2000, Peru, Colômbia e 

de que ambos os países tenham 
liderado a redução das alíquotas 
incidentes sobre a importação de 
bens de capital e bens intermedi-
ários. Com efeito, a Índia reduziu 
em 50 p.p. a tarifa de importação 
para bens de capital e em 70 p.p. 
a tarifa para bens intermediários, 
enquanto no Brasil essas reduções 
foram de 26 p.p. e 32 p.p., respec-
tivamente. Note-se, contudo, que 
em 2014 a Índia apresentou tarifas 
menores que as do Brasil, que li-
dera o ranking das alíquotas mais 
altas na comparação com os países 
selecionados: 13,3% para bens de 
capital e 14,3% para bens interme-
diários. Ressaltam-se os resultados 
para Colômbia, México e Peru com 
tarifas iniciais menores que as do 
Brasil e que avançam na trajetória 
da liberalização comercial. Chama 
atenção o Peru, que se aproxima 
das tarifas dos Estados Unidos. No 

Gráfico 1 Média simples das tarifas nominais de importações (%)

Fonte: WTO (2016).
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caso de bens de capital, a tarifa mé-
dia peruana (1%) é inferior à dos 
Estados Unidos (1,6%).  

Além das tarifas de 
importações 
A relação entre a política de comércio 
exterior e a produtividade inclui outros 
componentes que são tão importantes 
quanto a reforma tarifária. Um se re-
fere à redução nos trâmites adminis-
trativos para quem opera no comércio 
exterior. Esse é um ponto que o país 
tem avançado e no ranking do Doing 
Business do Banco Mundial, num con-
junto de 190 países, o Brasil passou 
da 139a posição para a 108a posição 
entre o relatório de 2018 e o de 2020. 
O Portal Único do Exportador, o uso 
crescente de recursos digitais, redução 
de exigências administrativas, entre 
outros, explica esse resultado.

É preciso incluir o comércio de 
serviços, que afeta os custos de pro-
dução das mercadorias (infraestru-
tura, logística, por exemplo), além 
da crescente importância desse setor 
no comércio mundial. As novas tec-

nologias de informação têm tornado 
de forma crescente os serviços antes 
restritos aos mercados domésticos 
como comercializáveis no mundo. 
Um exemplo são os serviços médicos 
e de educação. 

Fechar a economia não ajuda a 
produtividade, mas os efeitos posi-
tivos da liberalização comercial re-
querem um programa integrado da 
política de comércio exterior.

Acordos comerciais e 
liberalização unilateral 
Em artigo publicado em 2018 defen-
demos que uma reforma tarifária po-
deria contribuir para o aumento da 
produtividade. E que o “ideal” seria 
que ela fosse iniciada com a conclusão 
do acordo Mercosul-União Europeia. 
O tamanho da economia do bloco 
europeu é quase similar ao de uma li-
beralização unilateral e deslancharia a 
possibilidade de uma reforma multila-
teral para evitar desvios de comércio. 
Ademais como sugerido por Bacha 
(2016), a reforma deveria ocorrer pa-
ralelamente ao compromisso de redu-

ção do “custo Brasil” e com a imple-
mentação de medidas para atenuar os 
custos de ajustamento.

As negociações do acordo Merco-
sul-União Europeia foram finalizadas 
em junho de 2019, mas a sua apro-
vação pelos Congressos dos membros 
do Mercosul e da União Europeia 
ainda são incertas. A agenda de acor-
dos comerciais tem avançado com o 
término das negociações com a As-
sociação Europeia de Livre Comér-
cio (Suíça, Liechtenstein, Noruega e 
Islândia) e possíveis conclusões dos 
acordos com o Canadá, Coreia do Sul 
e Japão. Acenos de um possível acor-
do com os Estados Unidos e a China 
foram mencionados pelo governo.

Acordos comerciais da nova gera-
ção envolvem temas que vão além de 
uma abertura comercial. Compro-
missos em questões de investimen-
tos, serviços, propriedade intelectu-
al, meio ambiente, entre outros estão 
presentes. São acordos assinados por 
governos e pressupõem que sejam 
condizentes com as diretrizes das 
políticas de cada país. Vão além de 
uma mera questão de negócios. 

Gráfico 2 Média simples das tarifas nominais de bens de capital (%)

Elaboração FGV IBRE. Fonte: Sistema WITS (2016).
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Outro aspecto a ser destacado é que 
os acordos comerciais no tocante aos 
programas de liberalização permitem 
negociações que atenuam os custos 
de ajustamento dos setores que têm 
maior poder de influência na defini-
ção das políticas comerciais. O acordo 
Mercosul-União Europeia ilustra esse 
ponto com o cronograma de 15 anos 
para a liberalização do comércio de 
automóveis no Mercosul e as exceções 
ao setor agrícola na União Europeia. 

Num cenário em que o sistema 
multilateral de comércio está pa-
ralisado, os acordos preferenciais 
de comércio bilaterais são o cami-
nho para que os países negociem 
as barreiras ao comércio. Além dis-
so, alguns compromissos presentes 
nesses acordos reforçam/obrigam o 
compromisso doméstico dos países 
com temas como meio ambiente, 
proteção ao investimento, proprie-
dade intelectual, por exemplo. 

A celebração de acordos comer-
ciais, no entanto, não exclui o tema 

da redução dos custos de produção 
via uma reforma tarifária focada, 
num primeiro momento, nos bens 
de capital e bens intermediários. O 
Brasil já pratica tarifas de impor-
tações de bens de capital menores 
que a tarifa oficial via os “ex ta-
rifários” que são concessões para 
empresas justificadas pela ausência 
de produto similar nacional, entre 
outros motivos.

Consideração final
A liberalização comercial não é ga-
rantia de aumento de produtividade 
da economia, mas a estrutura tarifá-
ria do Brasil indica que as elevadas 
tarifas incidentes sobre bens de capi-
tal e bens intermediários em compa-
ração com outros países é um fator 
que onera os custos de produção. 

A proposta de uma reforma ta-
rifária independente de acordos 
comerciais nesses setores deve ser 
avaliada junto com medidas que 

atenuem os custos de ajustamen-
to dos setores, em especial, do 
emprego. Os Estados Unidos têm 
uma legislação “Trade Adjustment 
Assistance” proposta em 1962 e 
regularizada em 1974 que trata 
das medidas compensatórias para 
setores penalizados com processos 
de redução tarifária. Não há com-
pensações automáticas e cada caso 
é analisado separadamente. É uma 
forma de atenuar as pressões con-
trárias a uma liberalização.  
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