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Associação Keynesiana Brasileira
Associação Keynesiana Brasileira (AKB) foi criada em abril de 2008, durante o seu 1o
congresso realizado no Instituto de Economia da UNICAMP. A AKB é uma sociedade
civil, sem fins lucrativos, aberta a filiações individuais e institucionais, que tem como
objetivo desenvolver o conhecimento da teoria e da economia keynesiana, entendida
como ciência social, mediante: (i) a criação de um fórum científico em nível nacional
para o debate das questões de economia keynesiana; (ii) a promoção, ampliação e
fortalecimento do intercâmbio entre os estudiosos da teoria e da economia keynesiana e
das disciplinas correlatas, tais como Filosofia, Política, História e Sociologia; (iii) a
promoção de encontros, congressos, conferências, cursos e atividades de atualização; e
(iv) a divulgação de livros e periódicos relacionados à temática keynesiana.
Como teoria e economia keynesiana entende-se a compreensão da dinâmica de
economias monetárias contemporâneas em que falhas sistêmicas intrínsecas ao
funcionamento destas levam frequentemente a situações de concentração de renda e de
desemprego. Nesse sentido, tomando como base a teoria keynesiana e afins, a “mão
invisível” do mercado não funciona adequadamente sem o complemento da mão visível
do Estado. Em outras palavras, a intervenção do Estado, no sentido complementar aos
mercados privados, é imprescindível para criar um ambiente institucional favorável às
decisões de gastos privados (consumo e investimento), impactando, assim, a demanda
efetiva.
A AKB, em suma, propõe-se a ser um fórum de fomento ao debate sobre a teoria e a
economia keynesianas, agregando profissionais de várias áreas das ciências sociais, com
especial atenção à discussão sobre os rumos da economia e sociedade brasileiras. Para
tanto, tem organizado anualmente um encontro internacional, que inclui um minicurso,
sessões especiais com palestrantes internacionais e nacionais e sessões de apresentação
de papers. Os seis primeiros encontros, de 2008 a 2013, foram realizados na
UNICAMP, UFRGS, EE/FGV-SP, UFRJ e UFES. Além disso, a AKB tem editado
publicações próprias, como a série “Dossiê da Crise”, e livros diversos (“A Crise
Financeira Internacional”, Editora da UNESP; e “Sistema Financeiro e Política
Econômica em uma Era de Instabilidade”, Campus).
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Apresentação
José Luis Oreiro e Luiz Fernando de Paula*

A economia brasileira, em que pese certa mudança no mix de política econômica redução na taxa de juros e desvalorização cambial e os estímulos fiscais dados pelo
governo em 2011 e 2012, não alcançou uma trajetória sustentada de crescimento
econômico. De fato, a taxa de crescimento médio do PIB diminuiu de 3,6% em
2001/2010 para 1,8% em 2011/12; para 2013 a perspectiva é de um crescimento de
entre 2 a 2,5% para o PIB real, ou seja, um desempenho melhor do que no biênio
anterior mas bem abaixo nos anos anteriores. Acrescente-se ainda o fato de que setor
industrial, que historicamente é o setor que puxa o crescimento econômico no Brasil e
que é, por excelência, portador de progresso técnico (com difusão para outros setores),
tem tido um crescimento bem abaixo dos demais setores: a taxa de crescimento médio
do setor industrial foi 3,1% em 2001/2010, e de apenas 0,4% em 2011/12.

As evidências acima apontadas sugerem haver dois problemas na economia brasileira,
relacionados a desaceleração recente da economia. Em primeiro lugar, a economia dá
sinais de que ter dificuldades de entrar em uma rota de crescimento sustentável e
robusto, em que pese os ganhos sociais que têm sido obtidos em função de uma política
redistributiva de renda: o padrão de crescimento da economia brasileira há muito tem
sido de um “stop and go”. Em segundo lugar, o fato de que os sinais de
desindustrialização da economia brasileira – que já vinha enfrentando sérios problemas
de competitividade e de aumento contínuo do coeficiente de importações - se tornaram
mais claros no período recente, em função da forte perda da participação do setor
industrial no PIB nacional.

Para alguns economistas ortodoxo-liberais a desaceleração econômica de 2011-2012
seria uma evidência do fracasso da adoção de políticas econômicas ativistas, entendidas
como keynesianas. Ou de forma mais geral, tal desempenho resultaria de um modelo
equivocado de desenvolvimento, baseado num excesso de intervencionismo estatal que
inibiria o “espírito animal” empresarial.

*

Respectivamente, atual Presidente e ex-Presidente da AKB (2009-2013)
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Neste contexto, a AKB fez uma chamada aos seus associados para discutir as causas da
desaceleração econômica no Brasil, além de outras questões associadas, como o padrão
de crescimento, o processo de desindustrialização e os natureza dos ganhos sociais
recentes, questões essas que estão, direta ou indiretamente, relacionadas a temática
central. Em particular, a presente publicação objetiva discutir, entre outras, as seguintes
questões:


Por que a economia brasileira tem crescido pouco no período recente?



Qual a natureza do padrão de crescimento que vem sendo adotado no Brasil?



Quais os efeitos das mudanças no mix de politica econômica?



Qual a natureza dos ganhos sociais que têm sido obtidos com a adoção de
políticas redistributivas?



É possível e em que condições compatibilizar crescimento econômico mais
robusto com continuidade do processo de redistribuição de renda?



Existe relação entre baixo crescimento e desindustrialização?



Que tipo de mudanças na política econômica poderiam ser feitas para termos um
crescimento mais robusto?



A questão é de um ajuste fino na política econômica ou alguma mudança maior
no regime de política macroeconômica?



Por fim, as politicas econômicas que vem sendo adotadas no Brasil no pós-crise
internacional podem e devem ser consideradas keynesianas?

Os artigos publicados no presente dossiê objetivam responder as questões acima,
contando com a participação de destacados economistas keynesianos de várias
instituições acadêmicas no Brasil, além de alguns convidados estrangeiros. Antes de
mais nada, como qualquer politica ativista tem sido vista (a nosso juízo
equivocadamente) como keynesiana, é fundamental se avaliar o que se entende por
politicas keynesianas, o que é feito nas contribuições desta publicação. Em relação a
desaceleração recente,

vários aspectos são aqui destacados,

incluindo questões

relacionadas à coordenação das políticas econômicas, o caráter insuficiente de
mudanças feitas no arcabouço da política econômica, a relação entre desindustrialização
e desaceleração econômica, as dificuldades de compatibilizar uma política prócrescimento

com

um

arcabouço

de

politica

baseado

no

Novo

Consenso
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Macroeconômico, as especificidades nos canais de transmissão da política monetária
que tornam esta insuficiente para estimular a economia, etc.

Para além da questão do crescimento, várias contribuições destacam a importância dos
ganhos sociais obtidos em termos da (i) redução das desigualdades na distribuição de
renda, da diminuição nos níveis de pobreza absoluta e relativa, (ii) redução no
desemprego informal, (iii) formação de um mercado consumidor mais amplo, etc.
Contudo, avaliações qualitativas a respeito dos avanços sociais são igualmente
realizadas, como a carência na provisão de serviços públicos fundamentais (como
educação), a existência de diferenciais salariais expressivos entre setores, etc.

É importante destacar que não se pretende aqui ter uma visão única da realidade e dos
problemas da economia brasileira, assim como dos caminhos que devem ser seguidos.
Contudo, o que parece ser o denominador comum desta publicação é o “olhar
keynesiano”, segundo o qual economias de mercado, na ausência de mecanismos
reguladores apropriados, e deixadas ao sabor do “laissez-faire”, são vistas

como

intrinsecamente instáveis e frequentemente incapazes de criar um nível de demanda
agregada consistente com o pleno emprego.

Economias capitalistas são sujeitas a

incerteza não-probabilística e a mudanças repentinas nas expectativas empresariais o
que inviabiliza a alocação ótima de recursos e o equilíbrio simultâneo de todos os
mercados, de maneira a gerar renda e riqueza compatível com uma boa distribuição de
renda. Isto coloca a necessidade de se avaliar profundamente a natureza da política
econômica que favoreça criar um ambiente favorável ao investimento na magnitude
necessária para um crescimento que seja ao mesmo tempo sustentável, estável
financeiramente e socialmente justo. É a respeito deste debate que esta publicação
pretende dar sua contribuição.
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Parte I
A Inadequação de um Modelo:
o Novo Consenso

1

Uma Avaliação Crítica das Políticas Econômicas do Novo Consenso
Macroeconômico*
Philip Arestis

Introdução
As implicações de política econômica que derivam do paradigma do Novo Consenso
Macroeconômico (NCM) são particularmente importantes devido à sua adoção pelos
formuladores de política no passado recente. Neste paradigma, a estabilidade de preços
pode ser alcançada por meio da política monetária, uma vez que a inflação é vista como
um fenômeno monetário; como tal, ela pode ser controlada apenas por mudanças na
taxa de juros. Contribuições acadêmicas também ajudaram na formação do NCM sobre
bases alegadamente teóricas e empíricas.
Este artigo apresenta e explica brevemente os principais elementos que constituem esse
arcabouço teórico e suas implicações de política econômica. Estas últimas são
destacadas e criticadas em termos da maior importância dada à política monetária e da
menor importância dada à política fiscal. Um aspecto relevante que provou ser
problemático é a ausência de bancos e agregados monetários nesse arcabouço teórico;
isto é particularmente verdadeiro tendo em vista a experiência da “grande recessão”.
Apresenta-se na Seção 2, após esta breve introdução, o arcabouço teórico do NCM. As
implicações de política do NCM são examinadas na Seção 3. Avaliam-se criticamente
tais implicações de política econômica do NCM na Seção 4, ao passo que na Seção 5
apresentam-se as considerações finais.
O Modelo do Novo Consenso Macroeconômico
Esta seção baseia-se em Arestis (2007) para brevemente resumir o modelo do NCM no
caso de uma economia aberta. Utilizam-se para este propósito o seguinte modelo de seis
equações:
(1)
*

Yg t = a0 + a1Ygt-1 + a2Et(Ygt+1) + a3[Rt – Et(pt+1)] + a4(rer)t + s1

Tradução de Roberto Alexandre Zanchetta Borghi.
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(2)

pt = b1Ygt + b2pt-1 + b3Et(pt+1) + b4[Et(pwt+1) - EtΔ(er)t] + s2

(3)

Rt = (1- c3)[RR* + Et(pt+1) + c1Ygt-1 + c2(pt-1 – pT)] + c3Rt-1 + s3

(4)

(rert) = d0 + d1[[(Rt - Et(pt+1)] – [(Rwt) - E(pwt+1)]] + d2(CA)t + d3E(rer)t+1 + s4

(5)

(CA)t = e0 + e1(rer)t + e2Yg t + e3 Ygwt + s5

(6)

ert = rert + Pwt - Pt

sendo que: a0 é uma constante, Yg é o hiato do produto doméstico, Ygw é o hiato do
produto mundial, R é a taxa nominal de juros e Rw é a taxa nominal de juros mundial; p
é a taxa de inflação, pw é a taxa de inflação mundial, pT é a meta de inflação, RR* é a
taxa real de juros “de equilíbrio”; (rer) representa a taxa real de câmbio, e (er)
representa a taxa nominal de câmbio, definida na equação (6) e expressa em termos de
unidades de moeda estrangeira por unidade de moeda doméstica; P w e P (ambos em
logaritmo) são os níveis de preço mundial e doméstico, respectivamente, CA é o saldo
em transações correntes do balanço de pagamentos, si (com i = 1, 2, 3, 4, 5) representa
choques estocásticos, e Et refere-se às expectativas no momento t. A mudança na taxa
nominal de câmbio pode ser simplesmente derivada da equação (6) como: Δ(er)t =
Δ(rer)t + pwt - pt.
Procede-se, em seguida, à discussão das equações (1) a (6). A Equação (1) é a demanda
agregada com o hiato do produto corrente determinado por hiatos do produto passado e
esperado, pela taxa real de juros e pela taxa real de câmbio (mediante efeitos sobre a
demanda por exportações e importações). A Equação (1) resulta da otimização
intertemporal da utilidade esperada ao longo da vida do agente representativo. Assumese que esse agente nunca deixa de honrar suas dívidas bem como supõe-se rigidez ou
fricção temporária de preços e salários, conforme apresentado por Calvo (1983). A
hipótese conhecida como condição de “transversalidade”, que significa de fato que
todos os agentes econômicos com suas expectativas racionais são perfeitamente capazes
de honrar suas dívidas, implica que todas as dívidas são, em última instância, totalmente
pagas, assim eliminando todos os riscos de crédito e inadimplência. Todas as dívidas na
economia poderiam, e seriam, aceitas em troca entre si. Não é necessário, portanto, um
ativo monetário específico. Todos os ativos financeiros com taxa de juros fixa são
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idênticos, de forma que há uma única taxa de juros em cada período. Sob tais
circunstâncias, nenhum agente econômico individual ou firma possui restrição de
liquidez. Não há, portanto, necessidade de moeda ou de bancos comerciais ou outros
intermediários financeiros não bancários (ver, também, Goodhart, 2009). A hipótese de
expectativas racionais, referida acima, é importante neste contexto. Os agentes estão em
uma posição em que sabem como a economia funciona e estão cientes das
consequências futuras de suas ações no presente.
A Equação (2) é a curva de Phillips, que deriva da otimização intertemporal da firma
representativa em um modelo de determinação escalonada de preços, conforme Calvo
(1983). A inflação na equação (2) baseia-se no hiato do produto corrente, na inflação
passada e futura, em mudanças esperadas na taxa nominal de câmbio, e nos preços
mundiais esperados (este último aspecto relaciona-se à inflação importada). Assume-se
que b2 + b3 + b4 = 1, implicando uma curva de Phillips vertical no longo prazo. O termo
Et(pt+1) capta a propriedade prospectiva da inflação. Na realidade, ele implica que o
sucesso do banco central em controlar a inflação depende não apenas da orientação
corrente de política, mas também do que os agentes econômicos acreditam que essa
orientação seja no futuro. Agentes racionais sabem como as autoridades monetárias
reagiriam aos desdobramentos macroeconômicos, o que influencia suas ações hoje.
A Equação (3) é a regra de política monetária, que pode ser derivada da otimização da
função de perda das autoridades monetárias sujeita a restrições impostas pela estrutura
da economia, conforme sintetizado no modelo. Este processo produz uma função de
reação ótima da taxa de juros específica ao modelo. Na equação (3), a taxa nominal de
juros relaciona-se à inflação esperada, ao hiato do produto, ao desvio da inflação de sua
meta (ou “hiato de inflação”), e à taxa real de juros “de equilíbrio”. A taxa de juros
defasada representa a “suavização” da taxa de juros adotada pelas autoridades
monetárias. Nesta tradição, assume-se que a taxa de câmbio não desempenha um papel
na determinação da taxa de juros. A regra de política monetária, na equação (3),
incorpora a noção de uma taxa de juros de equilíbrio, denominada como RR*. A
Equação (3) indica que quando a inflação corresponde à meta e o hiato do produto é
nulo, a taxa real de juros verdadeira é igual a esta taxa de equilíbrio. Isso implica que,
dado que o banco central tenha uma estimativa precisa de RR*, a economia pode ser
guiada para um equilíbrio com hiato do produto nulo e inflação constante.
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A Equação (4) determina a taxa de câmbio como uma função do diferencial da taxa real
de juros, do saldo em transações correntes, e das expectativas em relação às taxas de
câmbio futuras. A Equação (5) determina o saldo em transações correntes como uma
função da taxa real de câmbio e dos hiatos do produto doméstico e mundial; e a
Equação (6) expressa a taxa nominal de câmbio em termos da taxa real de câmbio.
Existem seis equações e seis variáveis desconhecidas: produto, taxa de juros, inflação,
taxa real de câmbio, saldo em transações correntes, e taxa nominal de câmbio, conforme
definido na equação (6).
Implicações de política econômica do modelo do NCM
A política monetária é empreendida por meio do regime de metas de inflação (RMI), o
qual requer que os bancos centrais concentrem-se na inflação como um indicador de
quando adotar uma política monetária expansionista ou contracionista; esta política
deveria ser operada por bancos centrais independentes, cujas decisões e ações não
deveriam ser afetadas por políticos nem pelo Tesouro (ver, por exemplo, Angeriz et al.,
2008). A política fiscal, por sua vez, deveria se preocupar somente com o equilíbrio
entre os gastos e as receitas governamentais, reduzindo, na prática, sua importância
enquanto um instrumento ativo de política econômica. Esta é uma conclusão baseada na
hipótese de crowding out dos déficits governamentais e na hipótese de Equivalência
Ricardiana e, portanto, na ineficácia da política fiscal como um instrumento
estabilizador (para uma visão crítica, ver Arestis, 2012).
Uma hipótese importante que permite à política monetária ter o efeito que se assume
pelo NCM é a existência de rigidezes nominais no curto prazo de salários, preços e
informação, ou alguma combinação dessas fricções. Disso resulta que o banco central,
ao manipular a taxa nominal de juros, é capaz de influenciar a taxa real de juros e,
assim, o gasto real no curto prazo. Outro aspecto importante do RMI é o papel da
“inflação esperada” contida na equação (3). A meta de inflação e as previsões do banco
central são vistas como fortes guias para a percepção dos agentes acerca da inflação
esperada. Dadas as defasagens no mecanismo de transmissão da taxa de juros para a
inflação, as previsões de inflação se tornam a meta intermediária de política monetária
nesse arcabouço, no qual a meta final é a taxa de inflação verdadeira (Svensson, 1999).
Este RMI baseado em previsão da inflação, no entanto, abarca o problema de grandes
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margens de erros na previsão da inflação, o que pode seriamente afetar a reputação e
credibilidade dos bancos centrais.
Avaliando as implicações de política econômica do NCM
Uma proposição importante deste arcabouço teórico é que inflação mais baixa é sempre
mais desejável do que inflação mais elevada, e que inflação mais baixa pode ser
alcançada sem nenhuma contração do produto. Todavia, isto não é sustentado por
evidências empíricas, conforme mostrado por Ghosh e Phillips (1998), em que se utiliza
um grande painel de dados cobrindo países do FMI (Fundo Monetário Internacional) ao
longo do período 1960-96. Os autores concluem que “há duas não linearidades
importantes na relação entre inflação e crescimento. A taxas de inflação muito baixas
(cerca de 2-3% ao ano, ou inferior), inflação e crescimento são positivamente
correlacionados.

Caso

contrário,

inflação

e

crescimento

são

negativamente

correlacionados, porém a relação é convexa, de modo que a redução no crescimento
associada a um aumento de 10% para 20% na inflação é muito maior do que aquela
associada a uma mudança na inflação de 40% para 50%” (p. 674).
A visão do NCM acerca da inflação é que sua causa principal consiste em fatores de
demanda. Isso levanta duas questões. A primeira questão refere-se ao quão eficaz é a
política monetária em influenciar a demanda agregada e, assim, a inflação. Se a inflação
é um “fenômeno de demanda”, e não um fenômeno de custo, então surge a questão de
se a política monetária é o modo mais eficaz (ou menos ineficaz) de influenciar a
demanda agregada. Arestis e Sawyer (2004) lidam com esta questão por meio de
simulações no caso de três modelos macroeconométricos utilizados oficialmente na
formulação de política econômica. Os resultados são dos modelos macroeconométricos
do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra e do Banco Central Americano
(Federal Reserve System), conforme relatado em Bank of England (2000), Van Els et al.
(2001) e Angeloni et al. (2002). As principais conclusões obtidas deste exercício são
duas. Em primeiro lugar, quando as taxas de juros possuem um efeito sobre a demanda
agregada, isso ocorre mediante mudanças substanciais na taxa de investimento. Em
segundo lugar, os efeitos de mudanças na taxa de juros sobre a taxa de inflação são
fracos. Prevê-se que uma mudança de 1 ponto percentual na taxa de juros leva a um
declínio da taxa de inflação de no máximo 0,21 ponto percentual. Há, portanto, muito
pouca evidência empírica para o princípio mais importante do NCM. A segunda
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questão, relacionada à primeira, refere-se à possibilidade de uma inflação sustentada de
custo ou advinda de outros fatores não vinculados à demanda ser facilmente refutada
como o NCM aparenta fazer. A experiência recente com a “grande recessão” mostra que
tais considerações não podem ser facilmente descartadas tal como o NCM pressupõe.
Bancos centrais independentes constituem um item muito importante do arcabouço do
NCM. Contudo, não se mostram promissores ao se analisar as evidências empíricas.
Angeriz et al. (2008) colocam a questão de se a independência do Banco Central (IBC)
melhora significativamente o desempenho da inflação, o combate à persistência da
inflação, e se restringe expectativas inflacionárias. Neste sentido, os autores não apenas
investigam o impacto da IBC sobre a inflação no momento da intervenção, mas também
ao longo de todo o período em que o arcabouço está em operação. A amostra dos
autores inclui vinte países desenvolvidos e em desenvolvimento que implementaram a
independência do Banco Central. A evidência produzida sugere que a inflação, a
persistência da inflação e sua volatilidade parecem ter pouco a ver com a independência
do Banco Central.
Conforme explicado acima, o modelo do NCM é caracterizado por uma regra de taxa de
juros em que moeda, mercados monetários, e instituições financeiras, especialmente
bancos, não são mencionados, muito menos modelados. No entanto, bancos e suas
decisões desempenham um papel consideravelmente significante no mecanismo de
transmissão da política monetária. A hipótese de mercados de capitais perfeitos
implícita no NCM, que implica a ausência de racionamento de crédito (o que significa
que alguns indivíduos possuem restrição de crédito), indica que o único efeito da
política monetária seria um “efeito de preço” conforme a taxa de juros se altera.
Todavia, as partes do mecanismo de transmissão da política monetária, que envolvem
racionamento de crédito e mudanças em condições não relacionadas ao preço acerca das
quais o crédito é ofertado, são, portanto, excluídas por hipótese.
Considerações Finais
Avaliou-se criticamente uma série de questões referentes às implicações da política
monetária do NCM. Mostrou-se que diversos problemas e fraquezas estão presentes.
Apesar disso, é particularmente interessante o quão bem-sucedido tem sido o modelo do
NCM em persuadir tanto economistas acadêmicos como formuladores de política ao
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redor do mundo acerca de sua importância. É, de fato, surpreendente como tal
abordagem tem sido seriamente aceita por bancos centrais ao redor do mundo. Goodhart
(2009) sugere que “tais modelos eram, por construção, apenas modelos ‘de tempo bom’.
Quando a tempestade veio, sob o disfarce da turbulência financeira que eclodiu em
agosto de 2007, eu esperava ao menos que um consolo seria o crescente reconhecimento
entre economistas do mainstream das deficiências de seus modelos” (p. 352). A maioria
dos defensores, no entanto, não desistiu. Ao mesmo tempo, porém, é fundamental
salientar a natureza problemática dos modelos do tipo NCM e sugerir que um novo
modo de pensar a economia é urgentemente necessário (ver, por exemplo, Arestis,
2013).
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O Tripé, o Trilema e a Política Macroeconômica
Luiz Carlos Bresser-Pereira

O “tripé macroeconômico” liberal implantado no Brasil em 1999 é apenas semelhante
ao novo-desenvolvimentismo quando defende um superávit primário e, portanto,
responsabilidade fiscal. Meta de inflação significa para esse regime macroeconômico
um nível elevado da taxa de juros, e câmbio flutuante, uma taxa de câmbio
cronicamente sobreapreciada, elevados déficits em conta corrente, e, portanto,
irresponsabilidade cambial, enquanto que para o novo desenvolvimentismo meta de
inflação significa compatibilizar estabilidade de preços com crescimento, e câmbio
flutuante, administrar a taxa de câmbio de forma que ela flutue em torno do seu
equilíbrio industrial ou competitivo – o nível de taxa de câmbio que torna competitivas
as empresas industriais usando tecnologia atualizada.
Quando a Presidente Dilma Rousseff foi eleita, no final de 2010, seu objetivo foi o de
implantar o tripé desenvolvimentista, mas afinal não foi capaz de romper com a política
do tripé liberal baseado em um equivocado “triângulo de impossibilidades” que mantém
o país preso à armadilha de juros altos e câmbio sobreapreciado. No primeiro ano de seu
governo, ela tentou realizar esse rompimento, mas de maneira incompleta. A economia
brasileira continua, assim, caracterizada por uma “macroeconomia da estagnação” –um
regime de política econômica de baixo crescimento ou quase estagnação. Não é
surpreendente, portanto, que, nos primeiros dois anos, os resultados de seu governo
tenham sido medíocres em termos de crescimento do PIB: 2,7% em 2011 e 0,9% em
2012.Neste artigo, vou discutir brevemente os governos Lula e Dilma, mas antes farei, a
partir da perspectiva novo-desenvolvimentista ou da Macroeconomia Estruturalista do
Desenvolvimento,

uma

breve

discussão

sobre

três

temas

macroeconômicos

relacionados: o “Novo Consenso”, o tripé macroeconômico, e o triângulo das
impossibilidades.
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O “Novo Consenso”
O tripé macroeconômico que a ortodoxia liberal celebra insistentemente como um
regime macroeconômico bem sucedido está baseado no triângulo das impossibilidades
de Mundell e no Novo Consenso Macroeconômico que se tornou dominante no seio da
teoria econômica convencional nos anos 1990, no quadro da hegemonia neoclássica e
neoliberal. Esse “consenso” derivou, curiosamente, do fracasso da política monetarista
de controle da inflação baseada em metas monetárias, e sua substituição, pelos bancos
centrais, pela política de metas de inflação que era basicamente correta, porque, definida
a meta de inflação, os bancos centrais deveriam buscar atingi-la. Esta política supunha
uma também pragmática equação de reação (a regra de Taylor) que relaciona a meta
com a inflação em curso, e, dado o nível de ocupação, com a taxa de juros que se espera
que trará a inflação para a meta. E, naturalmente, não escapou aos bancos centrais que,
além da taxa de juros, poderiam usar a taxa de câmbio como variável de política
econômica, apreciando-a para atingir a meta. Como também não escapou que para que
sua política de estabilização de preços fosse bem sucedida era necessário deixar claro
para os agentes econômicos que o banco central seria firme na sua implementação, de
forma a fazer que as expectativas dos agentes coincidissem com a meta. Tínhamos,
assim, uma meta de inflação, uma política explícita de taxa de juros para atingi-la, e
uma política implícita de taxa de câmbio, nunca confessada, porque a teoria econômica
convencional pressupõe que o único instrumento legítimo a ser usado pelos bancos
centrais é a taxa de juros, e que o preço da moeda estrangeira seria adequadamente
definido pelo mercado. Dado que o regime de câmbio vigente no início dos anos 1990
era o de câmbio flutuante, e que havia acordo quanto à necessidade de responsabilidade
fiscal, estava montado um novo regime de política macroeconômica, que era bastante
razoável, não fosse a indefinição quanto ao câmbio e a falta de preocupação com o
correspondente agregado macroeconômico, o déficit em conta corrente.
Diante dessa virada pragmática dos bancos centrais, os economistas neoclássicos
trataram de submeter essa política macroeconômica às suas teses relativas ao equilíbrio
geral e às expectativas racionais, e o modelo teórico correspondente ficou conhecido
como “Consenso Macroeconômico”. É um regime de política macroeconômica que
garante a estabilidade dos preços, mas não evita as crises financeiras. Não farei aqui a
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crítica desse consenso, mas apenas a crítica da forma que ele foi entendido e aplicado no
Brasil, sob a denominação de “tripé macroeconômico”.
O triângulo e o tripé
Em 1999, diante de uma grave crise de balanço de pagamentos, que mais uma vez
confirmou a tendência à sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio, o governo
FHC, em acordo com o Fundo Monetário Internacional, adotou o câmbio flutuante, a
política de metas de inflação e uma meta de superávit primário que estabilizasse a
relação da dívida pública com o PIB. E deram para essa nova matriz macroeconômica o
título de “tripé”.
Eu nada teria a opor ao tripé macroeconômico se o que está implícito em cada em cada
uma das três expressões correspondesse ao que a ortodoxia supõe que corresponde: que
“câmbio flutuante” correspondesse a uma taxa de câmbio que flutuasse docemente em
torno do equilíbrio competitivo, que “meta de inflação” implicasse inflação baixa
apenas com a utilização da política de taxa de juros, quando na verdade implicou o uso
abusivo da política de âncora cambial, e que o superávit primário significasse apenas
um superávit que mantém sob controle a dívida pública. Ora, na prática, desde a
implantação do tripé, apenas superávit primário tem significado simplesmente o que
está implícito, responsabilidade fiscal; a política de metas de inflação tem implicado
taxas de juros reais muito altas e o uso abusivo da apreciação cambial, e a política de
câmbio flutuante tem implicado uma taxa de câmbio sobreapreciada e elevados déficits
em conta corrente que provocam desindustrialização e colocam o país sob ameaça de
crise de balanço de pagamentos. De fato, a política como um todo logra manter a
estabilidade de preços, mas a custo de baixo crescimento e de alta instabilidade
financeira, na medida que coloca o país sempre sob a ameaça de nova crise financeira.
Foi diante desse “tripé perverso”, que, em 2007, dei a meu livro sobre a economia
brasileira após o Plano Real de Macroeconomia da Estagnação. O governo Lula,
naquele momento, alcançou taxas mais elevadas de crescimento, aparentemente
falseando minha tese, mas, na verdade, esse crescimento foi principalmente
consequência da demanda pela China por commodities e da boa sorte, do que de uma
política macroeconômica consistente, novo-desenvolvimentista.
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Os três componentes do tripé macroeconômico (superávit primário, câmbio flutuante e
meta de inflação) visam, essencialmente, garantir uma taxa elevada de juros reais, que é
a demanda básica da coalizão política neoliberal formada por capitalistas rentistas e
financistas. O meio encontrado para atingir esse objetivo é dar absoluta prioridade ao
controle da inflação, e usar como instrumento desse controle a taxa de juros. Quando
apenas esta política não é suficiente, a ortodoxia liberal recorre à política de âncora
cambial. Há pouca dúvida que o país deve apresentar um superávit primário, ou, mais
precisamente, ser responsável do ponto de vista fiscal. Já é inaceitável que um país em
desenvolvimento renuncie a uma política de taxa de câmbio e a deixe flutuar livremente
no mercado quando sabemos que nos países em desenvolvimento existe uma tendência
à sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio. E é igualmente inaceitável que a
política de metas de inflação subordine os dois outros objetivos de uma boa política
macroeconômica: a estabilidade financeira e um razoável pleno emprego. Não tenho
qualquer objeção a que se adote o regime de câmbio flutuante, e que se defina uma
meta de inflação e outra de superávit primário, desde que o câmbio flutuante seja
cuidadosamente administrado para neutralizar a tendência à sobreapreciação cíclica e
crônica da taxa de câmbio, a meta de inflação não seja justificativa para um nível de
taxa de juros elevado, e o superávit primário varie de acordo com o ciclo econômico.
Geralmente esse tripé é justificado pelo “trilema de Mundell” segundo o qual é
impossível ter ao mesmo tempo política monetária (política de juros), mobilidade de
capitais, e regime de câmbio fixo (política cambial). O trilema, também denominado
“triângulo de impossibilidades”, parte de dois pressupostos: que a política de juros é
essencial e que a mobilidade de capitais está dada, e conclui, seguindo um clássico
silogismo,que é preciso desistir da política cambial (que denomina “política de câmbio
fixo”) e embarcar no regime de pura flutuação da taxa de câmbio, sem qualquer
intervenção do governo. De fato, no momento em que se pressupõe mobilidade plena de
capitais, a possibilidade de uma política cambial fica prejudicada. Não há, porém,
nenhuma razão para se considerar a completa mobilidade de capitais como parte da
ordem das coisas.
Para os países em geral é necessário manter a taxa de câmbio razoavelmente estável, e
para os países em desenvolvimento, é necessário, adicionalmente, neutralizar a
tendência à sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio. Ora, para isto é
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essencial que haja uma política cambial. Essa política não é prevista nem mesmo pela
macroeconomia keynesiana, porque se supõe que os desalinhamentos da taxa de câmbio
são apenas de curto prazo, mas isto é apenas relativamente verdade em relação aos
países ricos; definitivamente não é verdade em relação aos países em desenvolvimento.
Uma política cambial é sempre fundamental, e se divide em duas partes: uma política de
médio prazo, que busca administrar o valor da moeda estrangeira, que visa fazer a taxa
de câmbio de mercado girar em torno de seu equilíbrio industrial (uma medida em
termos de valor da taxa de câmbio), e uma política de curto prazo que busca administrar
o preço de mercado da taxa de câmbio através da compra e venda de reservas pelo
banco central e pelo controle de capitais (Bresser-Pereira 2013).
Governo Dilma
A presidente Dilma Rousseff recebeu para governar um país cuja economia continuava
a crescer a uma taxa muito inferior àquela que é necessária para um verdadeiro catching
up, porque seu antecessor não havia enfrentado o desequilíbrio macroeconômico
fundamental que é uma taxa de câmbio altamente sobreapreciada. Como economista
desenvolvimentista, ela compreendeu desde o início a necessidade de rever a política do
tripé. Em discurso de 20 de abril de 2012, por ocasião da formatura de novos
diplomatas, declarou que para se desenvolver o Brasil precisa “equacionar as três
amarras do país: taxa de juros alta, câmbio e impostos altos”.1Sob a presidência de
Alexandre Tombini, o Banco Central do Brasil voltou a se identificar com os interesses
nacionais, e deixou de haver um conflito permanente com o Ministério da Fazenda, que
se tornara desenvolvimentista desde que Guido Mantega passou a dirigi-lo em 2006.
Assim apoiada, a presidente logrou reduzir substancialmente a taxa de juros em termos
nominais e reais, quer afinal caiu para cerca de 3% ao ano. A taxa de câmbio se
depreciou de R$1,65 em janeiro de 2011 para cerca de R$2,15 por dólar em junho de
2013. Mas essas mudanças, especialmente a relativa à taxa de câmbio, não foram
suficientes para tirar o país da desindustrialização e da quase-estagnação.
A depreciação nominal para R$ 2,15 por dólar depois de dois anos e meio de governo
implicou, afinal, uma depreciação real mínima. A taxa de câmbio competitiva ou “de
equilíbrio industrial” no Brasil (a taxa de câmbio que torna competitivas empresas
1 Cf. O Estado de S. Paulo, 21 de abril de 2012.
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utilizando tecnologia no estado da arte mundial), a preços de 2012, era de cerca de
R$2,75 por dólar, conforme demonstrou Nelson Marconi (2012); a preços de 2013, é de
R$ 2,90 por dólar – o que significa que a economia brasileira precisa de uma
depreciação de 35% para que sua taxa de câmbio se torne equilibrada e competitiva.
Sem dúvida, a principal explicação para os resultados medíocres do governo Dilma em
termos de crescimento do PIB (2,7% em 2011 e 0,9% em 2012) é essa sobreapreciação
cambial.
Para compensar essa sobreapreciação o governo adotou uma política fiscal de expansão
moderada da despesa pública, e uma política industrial de redução da carga tributária
através, principalmente, da desoneração da folha de diversos setores da indústria
manufatureira. A política industrial foi desenvolvida para compensar a sobreapreciação
cambial, mas não é suficientemente.
Em síntese, o tripé macroeconômico perverso foi superado apenas parcialmente pelo
governo Dilma. Porque? Essencialmente porque o governo não tem o apoio na
sociedade civil brasileira necessário para realizar essa mudança – no qual o peso de uma
direita liberal e dependente é muito grande. O que se conseguiu, depois de dez anos de
crítica, foi o apoio da sociedade para a redução das absurdas taxas de juros defendidas
pela ortodoxia econômica. Já em relação à taxa de câmbio o que se logrou foi colocar o
problema na agenda nacional. Mas não foi possível persuadir a sociedade quanto à
necessidade e possibilidade de se adotar uma política de taxa de câmbio que faça com
que o real flutue não mais em torno do equilíbrio corrente, mas do equilíbrio industrial,
porque os cidadãos têm dificuldade em compreender o papel da taxa de câmbio no
desenvolvimento econômico, e porque a hegemonia da ortodoxia liberal é ainda muito
grande, apesar da desmoralização causada pela crise financeira global de 2008. A
ortodoxia naturalmente rejeita o diagnóstico novo-desenvolvimentista para o baixo
crescimento do país, que o explica pela alta taxa de juros e a taxa de câmbio
sobreapreciada. Em seu lugar continua afirmando que o problema do Brasil seria a baixa
poupança, e, naturalmente, a falta das “mágicas” reformas institucionais liberalizantes
que permitiriam tornar os mercados mais livre se todo o sistema econômico mais
eficiente. Não perderei tempo em relação a esta segunda tolice. Quanto ao nível de
poupança, no Brasil, de fato, ele é baixo, mas, de acordo com a lógica keynesiana, para
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que ele aumente é preciso que antes aumente o investimento,2o que depende de duas
providências: primeiro, que a taxa de juros seja moderada e a taxa de câmbio seja
tornada competitiva, localizada no nível do equilíbrio industrial, porque as empresas só
investem quando há oportunidades de investimentos lucrativos para os empresários –
algo que se reduz à medida que se aprecia a taxa de câmbio e sobem os juros; segundo,
que o Estado realize uma poupança pública positiva, ao invés de apenas alcançar um
superávit primário. Ora, não obstante o avanço realizado nos primeiros dois anos do
governo Dilma, a taxa de juros real ainda continua alta quando comparada com a dos
demais países. E a taxa de câmbio continua substancialmente sobreapreciada, muito
distante do equilíbrio industrial de R$2,90.
Mais especificamente, o governo tem dificuldade em promover a desvalorização
necessária da taxa de câmbio porque ela conflita com interesses. Em primeiro lugar,
porque o poder dos exportadores de commodities tem impedido que se imponha um
imposto variável sobre suas exportações que permita que a taxa de câmbio se aproxime
do nível de equilíbrio industrial. Segundo, porque o governo teme o pequeno aumento
da inflação que decorrerá da depreciação. Terceiro, porque teme as consequência
impopulares da redução dos salários que ocorrerá no curto prazo, não obstante ela seja
temporária pois, um pouco adiante, com o aumento dos investimentos e do crescimento,
os salários passarão a aumentar fortemente. E, finalmente, porque bancos e empresas
endividadas em moeda forte não querem ouvir falar de desvalorização cambial.
Quanto à poupança pública para financiar os investimentos públicos, continua sendo
uma questão fora da agenda do país, que aceita e cumpre desde 1999 a meta de
superávit primário igual aos juros reais sobre a dívida pública menos a taxa de
crescimento do PIB. Esta meta permite manter constante a relação dívida pública / PIB,
e permite que a dívida pública continue a ser um elemento fundamental de liquidez para
o sistema financeiro nacional. Mais amplamente, e em conjunto com a política de
aumento de reservas que o governo vem realizando através do aumento da dívida
pública interna, permitiu que a dívida pública tenha se tornado, conforme enfatizou
Miguel Bruno (2010: 83), “o principal eixo da acumulação rentista-patrimonial do
2

Desde que o empresário conte com financiamento, é o investimento que determina a poupança,
e não o inverso como pretende a teoria econômica neoclássica, mais especificamente, a “teoria
do porquinho”, segundo a qual é necessário, primeiro, poupar, e, depois de bem enchido o cofre,
investir.
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período 1991-2008”. É através dela que se garante liquidez ao sistema financeiro
brasileiro, e se viabiliza a financeirização – a multiplicação dos ganhos financeiros
através do uso de “inovações” financeiras – principalmente de derivativos. Entretanto,
essa meta fiscal não viabiliza o financiamento dos investimentos públicos pela
poupança pública, como seria ideal em um quadro em que, neutralizada a doença
holandesa e controladas as entradas excessivas de capital, ao invés de apresentar déficit,
o país apresentaria um superávit em conta corrente. A meta necessária para que os
investimentos públicos voltem a ter importância na formação bruta do capital do país é
alcançar um resultado fiscal que seja igual à diferença entre a receita pública e a despesa
de consumo, mais os recursos necessários para financiar os investimentos públicos, e
menos a taxa de crescimento do PIB. Dessa forma a dívida pública permaneceria sob
controle e os investimentos públicos poderiam representar entre 20 e 25% do
investimento total – um valor compatível com a necessidade de investimentos do setor
não-competitivo da economia onde a presença do Estado deve ser dominante.
Enquanto não resolver o desequilíbrio macroeconômico representado por uma poupança
pública insuficiente e pela sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio, além de
não atingiras taxas de crescimento necessárias para o alcançamento, o país continuará a
se desindustrializar prematuramente. Em outras palavras, enquanto não criar boas
oportunidades de investimentos para os empresários, seja mantendo a taxa de câmbio no
equilíbrio industrial para tornar competitivas internacionalmente as empresas que
utilizam tecnologia no estado da arte mundial, seja realizando investimentos que criam
demanda para o setor privado, o país não estará resolvendo o problema do seu
desenvolvimento pelo lado da demanda. Em consequência, todos os esforços que o país
vem realizando no lado da oferta, no sentido de desenvolver a educação, a ciência, a
tecnologia e investir na infraestrutura, serão desperdiçados.
Tanto para colocar a taxa de câmbio no nível correto quanto para aumentar a taxa de
investimento público a presidente enfrenta, portanto, problemas econômicos que são,
em última análise, problemas políticos, porque nenhum presidente logra governar sem
um razoável apoio na sociedade. E esse desafio foi maior, dada a violenta oposição de
direita. Esta, seguindo uma velha e conhecida lógica, tentou, durante 2011, cooptar a
nova presidente. Quando verificou que isto era impossível – que a presidente estava
disposta a fazer compromissos mas não se dispunha a abandonar seus princípios – ela
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passou para o ataque. Aproveitando o processo do Mensalão, atacou mais violentamente
o ex-presidente Lula e o PT, mas afinal esse era um ataque a ela. E quando o PIB de
2012 se revelou decepcionante, atacou a competente política industrial da presidente,
afirmando que eram tantas as medidas adotadas que os empresários brasileiros ficavam
“confusos”. Ora, isto não é teoria econômica, é “voodoo economics”, é teoria
econômica primitiva de quem não tem argumentos sérios a apresentar. É verdade que
essas medidas não compensam o juro alto e principalmente a sobreapreciação do real,
mas não há dúvida que elas são positivas.
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Obstáculos ao Crescimento da Economia Brasileira Recente:
inadequação da política econômica ou fragilidade institucional?
Fernando Ferrari Filho e Octavio A. C. Conceição

Introdução
Desde 2007-2008 a economia mundial vem convivendo com os desdobramentos das
crises do subprime e fiscal-financeira na zona do euro, cujas consequências são o
contágio delas sobre a economia real, configurada pela grande recessão (GR). A GR,
diga-se de passagem, afeta não somente os países envolvidos diretamente nas referidas
crises, mas também os países emergentes, entre os quais o Brasil. Visando evitar um
contágio mais dramático da GR na economia brasileira, as Autoridades Econômicas
(AE) implementaram um conjunto de medidas fiscais, monetárias e cambiais para
estimular a atividade econômica. Os resultados dessas medidas evitaram uma queda
mais robusta do PIB em 2009 (ele decresceu somente 0,3%) e dinamizaram o
crescimento em 2010, tendo o PIB crescido 7,5%; porém, elas não conseguiram
impactar a atividade econômica em 2011 e 2012, tendo o PIB crescido,
respectivamente, 2,7% e 0,9%.
Se formos um pouco mais além do período recente, observamos que, desde a
implantação do Plano Real, em julho de 1994, a despeito da estabilização monetária em
que, entre 1995 e 2012, a inflação (IPCA) média foi da ordem de 7,295 ao ano, o País
apresentou uma baixa taxa média de crescimento pífia, qual seja, 3,0% ao ano, bem
como o crescimento do PIB comportou-se à la stop and go.
Diante deste cenário e dos referidos resultados econômicos, surgem as seguintes
questões: por que o desempenho da economia brasileira em termos de PIB não se
sustenta?

Seriam as políticas econômicas implementadas desde o Plano Real

insuficientes para assegurar um crescimento econômico robusto e consistente? Visando
responder às perguntas, o artigo tem dois objetivos: por um lado, a partir das teorias
institucionalista e keynesiana, ele mostra que as políticas econômicas implementadas
pelas AE, desde a segunda metade dos anos 1990, não se constituem em um sólido pilar
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para assegurar a dinâmica de crescimento; e, por outro lado, se apresenta um conjunto
de medidas econômicas de cunho keynesiano-institucionalista para que a economia
brasileira possa crescer de forma sustentável, com inclusão social e distribuição de
renda.
Para tanto, além desta introdução, as seções seguintes apresentam os fundamentos
básicos das teorias institucionalista e keynesiana e uma proposta para assegurar
crescimento sustentável para a economia brasileira. Por fim, apresentam-se as
considerações finais.
A institucionalidade nos institucionalistas
A relação entre o processo de crescimento econômico e instituições é alvo de muitas
controvérsias, muitas certezas e pouco aprofundamento teórico. A um público leigo,
pouco esclarecido e midiaticamente persuadido, não é incomum impor-lhe a
justificativa, elaborada por analistas do mainstream pouco familiarizados com o tema,
de que a falta ou a precariedade “intimidatória” em relação ao avanço de um processo
de crescimento, sobre determinado país-alvo, é fruto da fragilidade das instituições e da
consequente debilidade do ambiente institucional vigente. Isto ocorre principalmente em
economias periféricas ou emergentes, como é o caso da economia brasileira. Poucos,
entretanto, se perguntam ou questionam sobre qual seria, então, o ambiente ideal para
evoluir tal processo de forma exitosa, progressiva e desatrelada das amarras que
obstaculizam o êxito do referido processo.
Os referidos analistas apontam para soluções institucionais miraculosas e, na sua visão,
corretas à construção de trajetórias ideais (ou ótimas) para a progressão de tal processo.
Invariavelmente não titubeiam em desferir ataques mortais à baixa eficiência do setor
público, ao excesso de intervenção nos mercados, à falta de regras (formais) e ao
comportamento errático da política econômica. Bastaria, assim, assegurar aos mercados
regras claras e precisas e contratos completos, que, de forma imediata, criar-se-iam
novas “regras do jogo” que assegurariam estabilidade e crescimento.
Essa perspectiva confunde o debate e condena o pensamento institucionalista a uma
espécie de “solução para tudo”, sem o menor cuidado em depurar em que consiste o
respectivo campo analítico. Em realidade, tal incompreensão deriva da própria falta de
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conhecimento sobre o que, de fato, seria o conceito de instituições (Hodgson, 2006;
North, 2005, Williamson, 2000; Nelson, 1995). Sobre este tema há uma grande
controvérsia, que atravessou todo o século XX e somente agora parece caminhar em
uma trilha de convergência. Como discutido em Conceição (2012), o termo instituição
está longe de constituir solução para todos os males.3 Na realidade, o que muitos
desconhecem é que o termo instituição está longe de ser uma panaceia e tem conotações
precisas, só que oriundas das escolas ou abordagens que o propõem.
A abordagem institucionalista de Thorstein Veblen, John Commons e Wesley Mitchell
compõe, sob a liderança do primeiro, o Original Institutional Economics (OIE). Para
eles, instituição é o padrão de ação coletiva que se origina do conjunto de regras,
hábitos e do comportamento humano que partem dos indivíduos. Esta definição associase ao padrão evolucionário da sociedade, que não é previsível, nem teleológico, mas
histórico, processual e “absurdista” (CONCEIÇÃO, 2012). Assim, o institucionalismo
opõe-se ao neoclassicismo por tratar os indivíduos como dados, cujas preferências são
exógenas e as decisões visam sempre otimização. Tal imprecisão ofusca a compreensão
do papel dos indivíduos no processo de decisão econômica, que é incerto, instável,
idiossincrático e específico, e que não o impede de interagir com o todo, formado pelas
instituições, que repercute no plano macroeconômico. Este é o ponto de ligação entre as
visões “velho”-institucionalistas e keynesianas e que se constitui, em nosso ponto de
vista, no principal ponto a ser desenvolvido pelas agendas de pesquisa institucionalistas
e pós-keynesianas.
Atualmente, a corrente derivada de Veblen, que se contrapõe à Nova Economia
Institucional (NEI),4 é designada por alguns autores como “neo-institucionalista”. Tal
visão reivindica uma aproximação com o evolucionismo darwiniano. Nesse sentido,
para os “neo-institucionalistas” o processo de crescimento econômico é sinuoso,
incerto, derivado do comportamento idiossincrático dos indivíduos, que elegem rotinas,
3

Há autores ocupados com temas correlatos, como política fiscal, desequilíbrio externo e metas de
inflação, que, face à ausência de explicações convincentes da forma como operaria adequadamente o
processo de crescimento econômico, disparam assertivas segundo a qual o mesmo está bloqueado pela
“ausência de instituições adequadas”. Cometem estas impropriedades sem sequer depurarem
minimamente o termo, muito menos em definir o que seriam tais “instituições” e porque seriam
“adequadas”.
4
A tradição da NEI, partindo dos estudos de Douglass North, Ronald Coase e Oliver Williamson, propõe
o conceito de instituição como o conjunto de regras formais e informais e sua “evolução”. Segundo eles,
seriam estas regras que assegurariam “ordem” ao sistema, garantindo, assim, uma maior estabilidade
sistêmica, a qual minimizaria incertezas, inerentes às imperfeições do mercado.
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inovações, novos padrões e rupturas, as quais, no plano agregado, conformam as
instituições, e, por consequência, perfilam distintas trajetórias de crescimento
econômico. As “convenções” para o crescimento econômico, que formam o animal
spirits, a que se referia John Maynard Keynes no capítulo 12 da The General Theory of
Employment, Interest and Money (GT), dialogam com esta concepção.
A nosso ver, reside neste ponto a essência do processo de crescimento econômico. Ele
não é forjado automaticamente na pressuposição analítica de uma macroeconomia ideal
e teoricamente consistente, a não ser que dialogue com os princípios de ação coletiva e
social, que partem do comportamento e da ação dos indivíduos. Estes não são e nem
podem ser exógenos, racionais otimizadores, descolados da ação social e passivos em
relação ao processo histórico; mas, eles são protagonistas efetivos que se manifestam
através de seus hábitos e padrões de ações coletivas daí decorrentes, materializadas nas
instituições, que conduzem, para o bem ou para o mal, o percurso de sua trajetória
histórica. E foi este princípio que levou Keynes afirmar sua concordância em relação ao
que Commons pensava sobre a economia e sobre os princípios de ação coletiva.
Portanto, crescimento econômico não é, do ponto de vista institucionalista, apenas um
princípio a ser seguido, mas uma orientação, um guia tal que oriente do plano
macroeconômico para o microeconômico, um ambiente de decisão econômica
expansionista. Podemos chamar tal orientação de convenções, estratégias, animal spirits
ou, simplesmente, ambiente institucional ou “institucionalidade”. O que importa é a
forma como tal noção repercutirá sobre a economia.
A institucionalidade na ótica de Keynes
Como se sabe, o projeto de Keynes na GT consiste em, por um lado, mostrar a lógica de
funcionamento de uma economia monetária, negando, assim, o princípio de mercados
autoequilibrantes e autorregulados, e, por outro lado, propor medidas econômicas que
evitem as flutuações cíclicas dos níveis de produto e de emprego. Para Keynes,
flutuações de demanda efetiva e no nível de emprego ocorrem porque, em um mundo no
qual o futuro é incerto e desconhecido, os indivíduos preferem reter moeda e, por
conseguinte, suas decisões de gastos, sejam de consumo, sejam de investimento, são
postergadas.
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Por que, na economia de Keynes, a moeda deixa de ser neutra? Em outras palavras, por
que a retenção de moeda, por parte dos indivíduos, se constitui em uma forma de
segurança (hedge) contra a incerteza em relação aos seus planos de transações e
produção, condicionando, assim, a dinâmica do processo produtivo? A explicação
encontra-se em dois capítulos específicos da GT: 12 e 17.
O capítulo 12 (KEYNES, 1964) mostra que as expectativas dos indivíduos, mais
especificamente as dos investidores, são determinadas pelos seus instintos, animal
spirits, e não necessariamente pelo rendimento esperado de um ativo, uma vez que as
informações necessárias à formação dessas podem não existir. Para Keynes, a atividade
econômica é operacionalizada conforme o calendário de um tempo histórico: as
decisões dos agentes econômicos são realizadas tendo como referência a
irreversibilidade do passado e a imprevisibilidade e o desconhecimento do futuro.
No capítulo 17, Keynes (1964) mostra que a moeda é um ativo que se diferencia dos
demais em razão de suas propriedades essenciais: por um lado, sua elasticidade de
produção é zero — isto é, a moeda não é produzida pela quantidade de trabalho que o
setor privado incorpora no processo produtivo; e, por outro lado, a elasticidadesubstituição da moeda é nula, o que quer dizer que nenhum outro ativo não líquido
exerce as funções de unidade de conta, meio de troca e reserva de valor que são
desempenhadas pela moeda.
As referidas propriedades da moeda são fundamentais para caracterizar a importância
que a moeda exerce em uma economia monetária: ao ser a segurança contra a incerteza,
ela aproxima, por meio dos contratos monetários, passado, presente e futuro,
coordenando, assim, a atividade econômica.
Pois bem, o princípio da demanda efetiva é desenvolvido a partir da ideia de nãoneutralidade monetária: existe insuficiência de demanda efetiva pelo fato de que os
indivíduos alocam renda na forma de riqueza não reprodutível, em vez de alocá-la para
a aquisição de bens produzidos por trabalho. Assim, crises econômicas se manifestam
porque a moeda é uma forma alternativa de riqueza.
Qual é a solução de Keynes para a insuficiência de demanda efetiva? Em um contexto
no qual, por um lado, a política monetária não consegue induzir os agentes econômicos
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a se livrarem da riqueza monetária, revertendo, assim, suas decisões de gastos (Keynes,
1964: 267), e, por outro lado, a flexibilidade dos salários nominais não é condição
necessária nem suficiente para manter a economia em pleno emprego (Ibid.: 257), a
intervenção do Estado, seja em termos de atividade produtiva e de políticas públicas,
seja no sentido de criar mecanismos que propiciem um ambiente institucional favorável
às tomadas de decisões dos agentes econômicos, constitui-se na solução para as crises
de demanda efetiva.
Por uma economia brasileira keynesiano-institucionalista: algumas proposições
Tendo como base a fundamentação teórica das seções anteriores e observando a
dinâmica operacional da política econômica das AE desde a segunda metade dos anos
1990, é possível argumentar que as diversas mudanças institucionais que ocorreram na
economia brasileira acabaram repercutindo diretamente sobre o ambiente nacional
estabelecendo, assim, novas diretrizes ou trajetórias. Elas poderiam contribuir para o
processo de crescimento econômico sustentável; porém, acabaram comprometendo o
referido crescimento. Dentre as mudanças mais significativas podemos citar: a abertura
comercial do início dos anos 1990, que estabeleceu a necessidade de novos padrões de
competitividade tanto externos, quanto internos; a mudança do regime monetário com a
implementação do Plano Real, que mudou as regras de convivência com a inflação; um
novo desenho do Estado nacional, que passou a orientar-se muito mais por estratégias
neoliberais do que por ações “desenvolvimentistas”, então caracterizadas como
obsoletas, retrógradas e anacrônicas; e uma orientação ortodoxa da política
macroeconômica, como antídoto às aspirações de retorno inflacionário.
Com isto quer-se argumentar que dois aspectos decorrem de tais estratégias. Primeiro,
as mudanças “institucionais” observadas com o Plano Real não foram literalmente
embedded pelos agentes econômicos, impossibilitando, assim, a criação de um ambiente
institucional favorável ao investimento.

E, segundo, a política macroeconômica

implementada ao longo deste período, em especial pós-1999, alicerçada no Novo
Consenso Macroeconômico (NCM), qual seja, regime de metas de inflação, metas de
superávit fiscal e câmbio flexível, limita as autonomias das políticas monetária e fiscal
e, por conseguinte, o impacto delas sobre o PIB. Em suma, as condições institucionais e
macroeconômicas não despertaram o animal spirits dos empreendedores.

24

Diante deste quadro, pergunta-se: o que fazer para que a economia brasileira possa
crescer sustentavelmente?
Em termos macroeconômicos é necessário expandir a relação formação bruta de
capital/PIB dos atuais 19,0% para 25,0%. Nesse sentido, políticas contracíclicas e
reversão das restrições externas são prioridades, tais como:
(i) A política fiscal não pode ser operacionalizada de forma a sacrificar seus principais
objetivos para assegurar, a qualquer custo, o serviço da dívida pública. Isso não quer
dizer, todavia, que não seja necessária a sinalização, por parte das AE, de medidas fiscal
e monetária, tais como racionalização dos gastos públicos e redução das taxas de juros
e, portanto, do custo de rolagem da dívida pública, que contribuam para a estabilização
ou queda da relação dívida pública/PIB. Feita a ressalva, a política fiscal deve ser
implementada de forma a assegurar a manutenção dos atuais gastos em programas
sociais e concentrar esforços e recursos orçamentários nos investimentos públicos,
especialmente em infraestrutura; nesse particular, parcerias público-privadas devem ser
incentivadas. Ademais, corroborando com a ideia de que a relação dívida pública/PIB
deve manter-se estável ou declinante, as AE devem, sempre, buscar a responsabilidade
fiscal, embora esta deva ser entendida não como um fim em si mesmo, mas seguindo o
critério de administrar a política fiscal de forma contracíclica: em períodos de crise e
recessão, política fiscal expansionista, ao passo que em épocas de prosperidade e de
crescimento econômico acima da capacidade produtiva ela deve ser, respectivamente,
neutra e contracionista.
(ii) A política monetária deve ser orientada pelas metas de crescimento e emprego e não
somente pelos targets de inflação. Nesse sentido, não se pode prescindir de política
monetária discricionária. Isto não quer dizer, todavia, que o Banco Central do Brasil
(BCB) tenha um viés inflacionário, configurando-se, assim, em problemas de
inconsistência intertemporal da política monetária. Além do mais, devem-se adotar
medidas macroprudenciais para mitigar riscos financeiros e expandir a liquidez da
economia. Por fim, no que diz respeito ao sistema financeiro, o BCB e as AE devem
sinalizar (a) ações voltadas a desconcentrar o referido sistema, visando, assim, reduzir
os spreads bancários e democratizar o acesso ao crédito e (b) ressaltar a importância dos
bancos públicos, tais como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
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(BNDES), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e os bancos regionais e estaduais
de fomento, para o financiamento de longo prazo do investimento produtivo.
(iii) Em termos cambiais, entende-se como oportuno que o BCB administre o câmbio de
maneira a lograr a manutenção de taxa de câmbio real efetiva (TCRE) competitiva,
objetivando, assim, que quaisquer ações especulativas no mercado de divisas
estrangeiras possam ser coibidas. Indo nessa direção, por exemplo, Ferrari Filho e Paula
(2012) propõem a criação de um Fundo de Estabilização Cambial. A ideia é que o
Tesouro Nacional compre e vende divisas para se atingir a TCRE. Este Fundo é medida
institucional importante para evitar que o equilíbrio do balanço de pagamentos recaia
totalmente sobre a taxa de câmbio. Todavia, é importante salientar que a proposição de
uma TCRE competitiva tem como objetivo não somente equilibrar o balanço de
pagamentos, mitigando, assim, as restrições externas, mas, também, ter-se uma taxa de
câmbio que não seja tão apreciada a ponto de criar desincentivos ao setor industrial nem
tampouco muito desvalorizada para, via efeito pass-through, reduzir o poder de compra
dos salários. Ademais, o regime de câmbio proposto tornar-se-ia pouco eficiente se nada
for feito em relação à liberalização da conta de capitais. Nesse particular, controles de
capitais devem ser implementados para que o BCB tenha autonomia de política
monetária, para que o real não se valorize e para que sejam evitadas crises financeirocambiais.
Paralelamente às medidas de política macroeconômica, devem-se ainda mencionar
como relevantes:
(i) Implementação de uma reforma tributária que tenha como objetivos tanto uma maior
incidência da tributação sobre a renda e a riqueza quanto um caráter de maior
progressividade
(ii) Criação de um ambiente institucional para a dinamização do mercado de capitais
que leve em consideração, por exemplo, a proteção ao investidor, os limites à exposição
de instituições financeiras e investidores institucionais a risco, os estímulos ao mercado
secundário e uma tributação adequada ao perfil de risco.
(iii) Adoção de políticas tributárias e financeiras de estímulo às exportações e
priorização das relações comerciais e financeiras com os parceiros da América Latina,
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do BRIC e demais países emergentes, visando, assim, aumentar o poder de barganha do
Brasil e dos demais países no cenário internacional.
(iv) Definição de políticas de renda para regular os salários e os preços, em
conformidade com os ganhos de produtividade da economia e a dinâmica concorrencial
dos mercados.
Por sua vez, no que diz respeito a mudanças estruturais para expandir a capacidade
produtiva e, por conseguinte, o PIB potencial, o governo deve, entre outras medidas:
(i) Articular novas proposições em uma linha de convergência com o pensamento
institucionalista, pois esse é crucial para estabelecer uma maior e mais explícita
vinculação das convenções ou estratégias nacionais, a serem concebidas, com o avanço
do processo de crescimento econômico, incluindo-se os indivíduos ao referido
movimento. Isto é o que Castro (1997) designou de novas “convenções de crescimento
sem inflação”, que começaram a ser esboçadas com o advento do Plano Real. Em nossa
visão, essa estratégia de novos hábitos de crescimento, em substituição à lógica
desenvolvimentista da substituição de importações, exaurida nos anos 1980, deveria
estar inserida nas decisões de investir dos indivíduos e motivar novos insights de
política

econômica

vinculados

ao

fortalecimento

de

tais

convenções

ou

comportamentos.
(ii) Simultaneamente a este novo hábito de comportamento é decisivo estabelecer uma
articulação deste mecanismo microeconômico com uma macroeconomia consistente
com tais estratégias individuais. Tal proposição vem tomando forma a partir de um
projeto Novo-Desenvolvimentista. Assim, o caráter macroeconômico do referido
projeto articularia o ambiente institucional agregado com decisões individuais
desagregadas, assegurando consistência sistêmica para um projeto desenvolvimentista
digno de receber esta designação.
(iii) Além disso, consideramos fundamental estabelecer-se uma sincronia das políticas
macroeconômicas com as “mudanças tecnológicas” oriundas da transição de paradigma
tecnoeconômico, tal qual estamos atravessando. A permeabilidade de um ambiente
macro em relação a um novo surto de inovações, novas frentes de P&D e busca de
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novos conhecimentos em áreas potencialmente promissoras às janelas de oportunidade,
que se esboçam, são absolutamente cruciais.
Conclusão
Procurou-se explorar neste texto as vinculações entre o aporte institucionalista e
keynesianos no que tange às relações entre as instituições e o processo de crescimento
econômico. Ambas as abordagens têm nesse nexo teórico ponto fundamental para o
desenvolvimento de novas estratégias que persigam consistentemente o crescimento
econômico. Da convergência entre as abordagens institucionalistas e keynesianas,
extraiu-se alguns pontos para uma agenda macroeconômica com vistas ao crescimento
da economia brasileira. Portanto, a nosso ver, estes pontos respondem à questão
formulada no título desse artigo.
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A Questão Externa
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Crescimento e Competitividade da Economia Brasileira: uma análise a
partir de indicadores globais
Fabrício J. Missio e Mateus B. Abrita

Um plano de estabilização monetária é considerado um sucesso quando consegue
alcançar sustentadas taxas de crescimento econômico aliado a baixos níveis de inflação.
Atualmente, completados quase vinte anos da implementação do Plano Real, pode-se
argumentar que a economia brasileira ainda não encontrou uma trajetória de
crescimento sustentado. Nos anos mais recentes, as diretrizes de política econômicas
sofreram mudanças significativas principalmente após o segundo mandato do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e, posteriormente, com a presidente Dilma Rousseff, mas os
resultados ainda não são satisfatórios.
Nesse período, que abrange os dois governos, as autoridades têm utilizado um mix de
política econômica que inclui variações (redução) na taxa de juros Selic e estímulos
fiscais para alavancar o nível de atividade5. No entanto, após um sucesso inicial de
reversão dos efeitos recessivos da crise de 2008, quando o PIB cresceu 7,5 % em 2010,
as políticas anticíclicas de estímulo à demanda parecem não surtir mais o efeito
desejado e a economia brasileira segue uma trajetória de crescimento lento,
reproduzindo uma característica das últimas duas décadas do século passado.
Evidentemente, a obtenção de uma taxa de crescimento sustentado requer uma série de
condições que envolvem a interação de aspectos conjunturais (curto prazo), como a
condução da política econômica e/ou a eminência de condições externas favoráveis,
assim como aspectos de cunho estrutural (longo prazo), como a taxa de investimento, a
capacidade de inserção internacional e o grau de incorporação e de desenvolvimento do
progresso tecnológico, entre outros.
Desse modo, uma importante indagação que surge é: porque a economia brasileira tem
apresentado baixo dinamismo em termos de crescimento econômico? Esboçamos aqui
uma resposta abordando o tema da competitividade internacional brasileira. Mais
5

A taxa Selic voltou a subir recentemente.
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especificamente, averiguamos mudanças na competitividade brasileira a partir da
análise de três importantes indicadores globais: i) o índice de competitividade global do
Fórum Econômico Mundial; ii) o índice que mensura o grau de facilidade/dificuldade
em se fazer negócios (Doing Business) do Banco Mundial; e, iii) o índice de
Competitividade Mundial divulgado pelo International Institute for Management
Development (IMD).
Ressalta-se que competitividade pode ser entendida como a competência de
determinada instituição, organização ou país em atingir seus objetivos de modo mais
eficiente, obtendo assim uma vantagem sobre seus concorrentes. Evidentemente, a
análise dos referidos índices não esgota a questão e tampouco tem essa pretensão, mas é
um guia capaz de mensurar a “disputa” entre países e, uma vez que permitem uma
observação mais adequada da posição dos diferentes competidores na competitividade
global, serve como indicativo no direcionamento da tomada de decisões.
Nesse contexto, o estudo desses índices é capaz de gerar explicações para o baixo
crescimento da economia brasileira, bem como indicar quais mudanças na política
econômica devem priorizadas. Ademais, é possível identificar se a mudança recente na
política macroeconomia mostra efeitos significativos sobre a estrutura organizacional da
produção nacional.
Índice de Competividade Global (Fórum Econômico Mundial)
O Índice de Competitividade Global (GCI) é um importante indicador que faz parte do
Global Competitiveness Report (GCR) elaborado anualmente pelo Fórum Econômico
Mundial. Esse índice analisa alguns fatores fundamentais para o crescimento econômico
sustentável e a prosperidade no longo prazo dos países a partir da análise de questões
institucionais, sociais e empresarias, bem como de fatores macroeconômicos e
microeconômicos, enfatizando a relação entre as diversas variáveis do sistema
produtivo e econômico de determinada nação ou região. Além disso, o índice traça um
panorama competitivo entre os países analisados6.

6

O Índice de Competitividade Global envolve a análise de 12 “pilares” (instituições, infraestrutura,
ambiente macroeconômico, saúde e educação básica, educação e formação de nível superior, eficiência
no mercado de bens, eficiência no mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, acesso à
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Por outro lado, o relatório GCR analisa a competência das nações em proporcionar para
a sociedade altos níveis de prosperidade econômica, sendo avaliados a racionalidade no
uso dos recursos disponíveis, o conjunto de instituições e as demais políticas e
elementos que definem a referida prosperidade.
Vale ressaltar que para o Fórum Econômico Mundial o conjunto de elementos,
instituições e políticas formam o nível de competitividade da economia, logo, quanto
maior a produtividade maior a competitividade e a sustentabilidade do crescimento
econômico.
A Tabela 1 apresenta o desempenho recente do Brasil no GCI. Como observado, ao
longo dos últimos anos o país ganhou posições na classificação geral, o que indica que a
competitividade média da economia nacional melhorou em relação aos demais países.
Não obstante, a posição ocupada ainda está distante de ser destaque, o que significa que
este é um problema a ser enfrentado no curto prazo.
Com efeito, convém ressaltar que grande parte dessa melhora pode não ser
necessariamente fruto de ganhos de competitividade. Isso porque, ocorreram mudanças
metodológicas no calculo do índice, sendo que o indicador spread bancário foi excluído
da análise por ser considerado inadequado para mensurar o grau de eficiência do setor
de modo confiável e com comparabilidade internacional. A ausência deste indicador,
sempre problemático para o Brasil, pode justificar a evolução recente do país nesse
índice.
Tabela 1 - Desempenho do Brasil no Global Competitiveness Report
Período
Classificação
2008-2009
64
2009-2010
56
2010-2011
58
2011-2012
53
2012-2013
48
Fonte: Global Competitiveness Report, WEF. Elaboração própria.
A Tabela 2 apresenta os resultados alcançados pelo Brasil (em termos de classificação)
para os diferentes componentes do GCI. No conjunto de indicadores considerados como
tecnologia, dimensão do mercado, sofisticação dos negócios e inovação) e um conjunto de 111
indicadores.
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pilares básicos, destaca-se às mudanças no ambiente macroeconômico, uma vez que no
último período analisado o Brasil ganhou 53 posições. Os demais componentes também
apresentaram melhoras, com exceção de saúde e educação primária que se deterioram
ao longo do período. Não obstante, a posição atual ocupada pelo Brasil nesse conjunto
de indicadores é a pior entre os demais indicadores que formam o GCI.
O segundo conjunto de indicadores incorpora os geradores de eficiência. É nesse
conjunto de indicadores que o Brasil ocupa sua melhor classificação. Dentre os itens
que compõem este indicador se destaca positivamente a eficiência do mercado de
trabalho e negativamente a eficiência do mercado de bens. Novamente, no item
relacionado à educação o país piorou a sua classificação.
Por fim, o terceiro indicador se refere aos fatores de inovação. Em termos de
classificação, o país piorou sobretudo no que se refere ao item inovação. Isso implica
que grande parte dos problemas de competitividade da economia nacional estão
associados a baixa capacidade de incorporação do progresso tecnológico e a reduzida
capacidade de desenvolvimento dos processos de inovação.
Tabela 2 - Desempenho do Brasil nos indicadores do Global Competitiveness Report
20102011
(139)
86
93
62
111
87

20112012
(142)
83
77
64
115
87

20122013
(144)
73
79
70
62
88

Evolução

Pilares básicos
Instituições
Infraestrutura
Ambiente Macroeconômico
Saúde e Educação Primária

20092010
(133)
91
93
74
109
79

Geradores de eficiência
Educação Superior e Capacitação
Eficiência do Mercado de Bens
Eficiência do Mercado de Trabalho
Desempenho do Mercado Financeiro
Prontidão Tecnológica
Tamanho do Mercado

42
58
99
80
51
46
10

44
58
114
96
50
54
10

41
57
113
83
43
54
10

38
66
104
69
46
48
9

+
+
+
+

Fatores de inovação
Sofisticação dos Negócios
Inovação

38
32
43

38
31
42

35
31
44

39
33
49

-

+
+
+
+
-
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Fonte: Global Competitiveness Report, WEF. Elaboração própria. Nota: entre
parêntesis, o quantitativo de países da amostra.
Doing Business (World Bank)
O índice de competitividade global Doing Business (DB) é elaborado pelo Banco
Mundial. Esse indicador analisa os elementos que melhoram ou pioram o ambiente de
negócios em 185 economias fornecendo medidas quantificadas e comparáveis sobre a
regulamentação de negócios e sua aplicação. Em outras palavras, esse índice analisa a
facilidade ou dificuldade de funcionamento empresarial abordando questões tributárias
e regulatórias como, por exemplo, processos necessários para abertura, instalação e
operação de um negócio.
O DB é uma publicação anual iniciada em 2003 e seu enfoque é voltado para a
eficiência das leis, normas e instituições relevantes para as empresas nacionais de todos
os níveis de tamanho em todo seu ciclo de vida. No relatório são analisadas
regulamentações que influenciam onze áreas do ciclo de uma empresa (Tabela 3). Na
última edição, o Brasil ficou em 130° lugar no ranking que compõe uma amostra de 185
países, revelando a baixa competitividade da economia nacional.
Além dessa lamentável posição, o índice revela que o país vem perdendo
competitividade nos últimos anos, já que em 2010 ocupava o 120° lugar. Esse
decréscimo indica que o país está relativamente perdendo eficiência no ambiente de
negócios se comparado com seus pares, em grande parte por apresentar uma burocracia
excessiva além de uma grande complexidade tributária. Por exemplo, o tempo gasto
para ficar em dia com o pagamento tributário demanda 2600 horas por ano, enquanto a
média global fica em torno de 54 horas, ao mesmo tempo que para abrir uma nova
empresa são necessários, em média, 119 dias, frente a média global de 30 dias.
Ainda segundo o relatório, as reformas dos últimos anos são consideradas tímidas frente
às necessidades de mudança. Um exemplo positivo indicado é o caso da Costa Rica, que
conseguiu evoluir 12 posições em apenas um ano, fruto de reformas que reduzem a
burocracia e melhoram o sistema tributário. Na America Latina, o país com melhor
colocação é o Chile.
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Tabela 3 - Indicadores chave do Brasil Doing Business 2013
Classificação
CLASSIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS DB 2012
Abertura de empresas
122
Obtenção de alvarás de construção
130
Obtendo eletricidade
61
Registro de propriedades
105
Obtenção de crédito
97
Proteção de investidores
79
Pagamento de impostos
154
Comércio entre fronteiras
123
Execução de contratos
120
Resolução de Insolvência
139
Fonte: Doing Business 2013. Elaboração própria.

Classificação
DB 2013
121
131
60
109
104
82
156
123
116
143

Evolução 2012-2013
+
+
0
+
-

A tabela anterior mostra que dentre as dez diretrizes elencadas pelo índice, o Brasil
apresentou piora em sete grupos, o que implica em baixo dinamismo competitivo da
economia brasileira frente aos demais países analisados. Em outras palavras, o país é
considerado um dos mais difíceis pelos novos empreendedores, com percepção de que
os impostos são altos demais e provocam distorções na economia. A análise revela,
portanto, que existem importantes desafios a serem superados, sobretudo, no campo
institucional com a redução do chamado “custo Brasil”.
Índice de Competitividade Mundial
Apontado como um dos pioneiros na análise comparativa da competitividade dos países
e corporações, o Centro de Competitividade do International Institute for Management
Development – IMD produz publicações sobre o tema desde 1989. Seu principal
indicador nesse campo é o Índice de Competitividade Mundial (World Competitiveness
Yearbook - WCY), com o objetivo principal de avaliar a habilidade de uma nação em
proporcionar um ambiente de negócios propício para que as corporações possam crescer
e competir de modo eficiente, contribuindo para a tomada de decisão de agentes
públicos, privados e organizações de todo mundo.
O índice é bastante completo e analisa mais de 300 indicadores tanto qualitativos como
quantitativos, apresentando, de modo geral, quatro grandes núcleos: desempenho
econômico, eficiência do governo, eficiência das empresas e infraestrutura. No Brasil a
Fundação Dom Cabral é a responsável pela pesquisa e coleta de dados.
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O relatório IMD 2013 revela que o Brasil perdeu cinco posições no ranking mundial,
comparado como ano de 2012, reforçando tendência de perda de posições por três anos
consecutivos. Atualmente, o país ocupa 51° lugar no ranking geral (Tabela 4).
Tabela 4 - Classificação geral de alguns países selecionados no WCY (2009-2013)
Países

2009 2010 2011 2012 2013 Países

2009 2010 2011 2012 2013

EUA
Suíça
Singapura
Hong Kong
Canadá
Finlândia
Alemanha
Catar
Fonte: IMD

1
3
1
2
1
Índia
30
31
4
4
5
3
2
Rússia
49
51
3
1
3
4
5
Chile
25
28
2
2
1
1
3
México
46
47
8
7
7
6
7
Peru
37
41
9
19
15
17
20
Colômbia 51
45
13
16
10
9
9
Brasil
40
38
14
15
8
10
10
Argentina 55
55
World Competitiveness 2013. Número total de países:

32
49
25
38
43
46
44
54
57 em

35
48
28
37
44
52
46
55
2009,

40
42
30
32
43
48
51
59
58 em

2010, 59 em 2011/2012 e 60 em 2013. Elaboração própria.
No último relatório (2013), os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, seguidos de
Suíça e Hong Kong. Na América Latina, o país mais competitivo é o Chile,
acompanhado de México e Peru. Já o Brasil vem caindo de modo acentuado no ranking,
sendo que nessa edição ficou em 51° lugar. Os principais elementos destacados pelo
relatório que agravaram a situação do país foram à precariedade da infraestrutura, queda
da produtividade industrial e a baixa eficiência governamental. Além desses, destacamse ainda o pouco comprometimento no investimento em inovação, educação, melhoria
da produtividade e da eficiência.
Essa queda gradativa da competitividade brasileira implica em baixo crescimento e
corrobora um possível cenário de estagflação. Um crescimento sustentável de longo
prazo certamente exigirá a elevação da competitividade da economia brasileira e as
autoridades devem se comprometer com a melhora do ambiente produtivo do país. São
exemplos de políticas nesse sentido os investimentos em infraestrutura, a simplificação
e a redução da carga tributária, a melhora na qualidade da gestão pública dos gastos e
uma administração mais gerencial e eficiente.
Tabela 5 - Panorama do Brasil no World Competitiveness Yearbook 2013
2011

2012 2013

2011 2012

2013
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Perform.
Econômica
Economia
doméstica
Comércio
internacional
Investimento
internacional
Emprego
Preços
Eficiência
Governo

30

47

42

10

25

31

57

56

59

Eficiência
dos
negócios
29
Produtividade
e
eficiência
52
Mercado
de
trabalho
9

19
11
51

30
6
55

20
6
56

55

55

58

27

37

52

58

17

23

Finanças
27
Práticas gerenciais 28
Atitudes e valores 19

28
20
15

27
27
32

Infraestrutura

51

45

50

48
53
36

50
51
33

55
57
36

40
53

35
54

35
56

do

Finanças públicas
30
41
45
Básica
Política fiscal
39
37
38
Tecnológica
Marco Regulatório 58
55
58
Científica
Legislação
dos
Saúde e meionegócios
55
55
58
ambiente
Estrutura Social
51
53
55
Educação
Fonte: Competitiveness Yearbook 2013. Elaboração própria.
Considerações Finais

As análises empreendidas dos diferentes índices de competitividade mostram que o
Brasil precisa melhor a sua competitividade internacional. Mais que isso, alguns
indicadores mostram que o país tem perdido espaço recentemente (piorado sua
classificação). Isso implica que se torna cada vez mais difícil sustentar taxas de
crescimentos elevadas, uma vez que o país não consegue exercer seu protagonismo no
cenário mundial dado a baixa eficiência e competitividade da sua produção nacional.
Nesse contexto, além de uma política econômica ativa que estimule o crescimento e crie
as condições de estabilidade macroeconômica é necessário atacar diferentes “frentes de
batalha”. São elas os já reconhecidos investimentos em educação e infraestrutura, mas
sobretudo os investimentos em inovação e progresso tecnológico, bem como o
fortalecimento das instituições. Esse último inclui a desburocratização de certas etapas
do processo produtivo. Ademais, é necessário avançar em questões macroeconômicas
como na redução do custo de capital.
Em outras palavras, é necessário suprir os “gargalos” postos por questões conjunturais e
estruturais que prejudicam o ambiente de negócios e, por conseguinte, o crescimento
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econômico, criando as condições para que o nível de atividade econômica possa crescer
de forma sustentada, evitando, assim, o chamado movimento de stop and go (“pára e
anda”). Evidentemente, dadas as dimensões e as diferenças regionais e a profundidade
das disparidades produtivas, econômicas e sociais, os desafios que se colocam no curto
prazo são enormes, mas inevitáveis.
Referências Bibliográficas
World Bank. 2013. Doing Business 2013: Regulamentos Inteligentes para Pequenas e
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Crescer a qualquer preço ou estabilizar?
Elena Soihet

Crescer a qualquer preço ou estabilizar?
Entre janeiro de 2003 a dezembro de 2007, o sistema financeiro nacional passou por
uma significativa alta no ciclo do crédito bancário, equivalente a cerca de 10% do
Produto Interno Bruto (PIB). Tal alta foi liderada basicamente pelos bancos privados
nacionais cujos empréstimos passaram de cerca de 9,5% do PIB para 15,5 % do PIB.
Em contrapartida, o crédito dos bancos públicos e dos bancos estrangeiros tiveram um
crescimento mais modesto ( cerca de 2%).
Tal cenário sofreu uma profunda reversão a partir de setembro de 2008, quando o
mundo enfrentou a sua maior crise econômica desde a crise de 1929. No Brasil, o
aumento da incerteza dificultou a normalização do mercado de crédito até fins de 2009.
Os bancos privados passaram a apresentar comportamento defensivo com relação à
consessão de crédito, uma vez que demandavam segurança representada pelo aumento
de suas preferências à liquidez.
A fim de restaurar o nível de confiança fruto da deterioração das expectativas nos
mercados internacionais, o Banco Central acionou os principais bancos públicos, mais
especificamente a Caixa Econômica Federal (CEF), O Banco do Brasil (BB) e o
BNDES. A CEF obteve um crescimento real do crédito no período de dezembro de
2008 a dezembro de 2009 equivalente a 51,5% seguido pelo BNDES (43%) e pelo BB
(31,5% respectivamente). Como resultado, a participação dos empréstimos públicos no
total de empréstimos do Sistema Financeiro Nacional aumentou nesse mesmo periodo
6%, enquanto que a dos empréstimos dos bancos privados nacionais e estrangeiros, no
mesmo período, declinaram 3% e 5% respectivamente. As grandes obras públicas
relacionadas à infraestrutura tais como o Programa de Aceleração ao Crescimento
(PAC) bem como o crédito habitacional foram o destaque do período.
Em relação aos instrumentos de política monetária, foram acionados principalmente o
recolhimento compulsório e a operação de mercado aberto, este último constitui-se no
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instrumento mais ágil para fazer a sintonia fina de liquidez já que atua diretamente sobre
as reservas bancárias.
A principal crítica em relação à política monetária do período em questão é com relação
a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Como é a taxa mais
importante da economia já que balisa as demais taxas de juros cobradas pelo mercado,
sua redução entrou em cena quatro meses após a eclosão da crise internacional e como
há um lag temporal, dificultou a recuperação econômica num prazo mais curto.
A fim de reverter o quadro pessimista, a política monetária, mas, sobretudo a política
bancária através da atuação dos bancos públicos, foi determinante para a retomada do
crescimento econômico. Porém, cabe ressaltar que além da política doméstica, o cenário
externo favorável foi um fator significativo de estímulo a economia: a manutenção de
altas taxas de crescimento da China a partir do segundo trimestre de 2009 e a queda do
risco dos títulos emergentes foram fatores determinantes para estimular a recuperação
da economia brasileira.
Como resultado, o país em 2010 mostrou fôlego suficiente para recuperar-se e atingiu
um crescimento de 7,5% comparando-se com 2009, enquanto a inflação medida pelo
Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) manteve-se dentro das metas e atingiu
5,9% no ano.
A pergunta que se faz é o que deu errado a partir de 2010? Em outras palavras, porque
houve um novo recrudescimento da inflação e o PIB teve um crescimento pífio
especialmente em 2012?
Ao que parece as medidas de política econômica que têm sido lançadas após a crise
foram pontuais, isto é, para resolver problemas de curto prazo em função da crise
internacional. Tais medidas embora necessárias, não contemplaram uma trajetória
sustentável

de

crescimento

macroeconômico.

Nesse

sentido,

a

estabilidade

macroeconômica inclui não apenas medidas relacionadas à estabilidade de preços como
também

relacionadas à

sustentabilidade externa e ao aumento do nivel de

investimentos da economia.
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O Brasil vem sofrendo pouco a pouco uma deterioração do balanço de pagamentos. O
déficit em conta corrente está na casa dos US$ 50 bilhões, uma alta considerável se
comparada com a média de US$ 10 bilhões referente ao período de 2000 a 2010. Tal
alta se atribui a combinação de três fatores básicos 1)aumento do ritmo das importações
2) valorização cambial 3) despesas elevadas na conta serviços e rendas.
Entre 2007 a 2012, a quantidade de produtos exportados (quantum exportado), foi de
apenas 3,2% consideravelmente menor que a de produtos importados que foi de 74%.
Este quadro só não foi pior, pois o país se beneficiou da alta de 110% dos preços dos
básicos no mercado internacional, a partir de 2007 (gráfico 1). Com relação ao quantum
importado, o destaque foi à importação de bens de consumo duráveis, equivalente a uma
elevação de 230% no período. O quantum importado de bens de capital embora tenha
aumentado 150% no período ficou abaixo dos bens de consumo duráveis, o que
significou que maioria da quantidade de produtos importados não foi necessariamente
destinada a elevação da capacidade produtiva do país. (gráfico 2).
Gráfico 1- Indice preço básicos e quantum exportações e importações totais- (média
2006=100)
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Fundação Comércio Exterior (Funcex)
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Gráfico 2 – Indice importações por classe de produtos- quantum (média 2006=100)
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Quanto a taxa efetiva do câmbio real7, destaca-se que a partir de 2005, houve uma
valorização cambial próxima a 30%. A elevada apreciação da moeda afetou
negativamente a competividade dos produtos nacionais frente

aos estrangeiros e

corroborou para o aumento dos importados.
Por fim, na balança de serviços, houve um gasto considerável em viagens de brasileiros
no exterior. Estes gastos foram responsáveis pela grande saída do dólar a partir de 2008,
marco da crise internacional. Somente em 2012, a conta viagens internacionais registrou
um déficit de aproximadamente US$ 16 bilhões. Na conta rendas, as remessas de lucro e
dividendos por parte das empresas estrangeiras praticamente dobraram desde 2006.
Como resultado, a conta serviços e rendas registrou um déficit de US$ 76,5 bilhões em
2012 comparativamente a US$ 37,1 bilhões em 2006. Esse quadro agravante é
amenizado pelas reservas internacionais que vem crescendo e manteve-se em 2012 em
um padrão relativamente alto, US$350 bilhões. Ainda assim, essa “zona de conforto”
pode ser rapidamente alterada por conta das saídas repentinas de fluxo de capital,
sobretudo em períodos de aversão ao risco.
Como então reduzir a vulnerabilidade externa e aumentar a taxa de investimento?
A balança comercial brasileira ainda é dependente, assim como no século passado, da
alta dos preços internacionais de matérias primas bem como de um câmbio
7

Média da cotação da moeda brasileira em relação às moedas de 16 países ponderada pela participação
desses no total das exportações brasileiras para esse grupo de países.
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desvalorizado. Como os preços das commodities tendem a ser mais voláteis do que o
dos bens manufaturados, é preciso que uma eventual queda de preços no mercado
internacional seja compensada pelo aumento da quantidade de produtos exportados. A
solução passa por aumentar o grau de competividade dos produtos exportados. Além
disso, preventivamente a política governamental deve limitar a importação de produtos
destinadas ao bens de consumo, por exemplo, através de aumento das alíquotas de
importação.
Desde 2004 o país vinha sendo bem visto no cenário internacional atraindo tanto
investimentos diretos como em portfólio (ações e renda fixa). Como reflexo houve um
aumento de suas notas de investimento dadas pelas agências internacionais de
classificação de risco. Em abril de 2008, a agência Standard & Poor's (S&P) passou o
Brasil para a categoria chamada investment grade e o país entrou no seleto grupo de
bons pagadores gerando um otimismo exagerado. Coincidências a parte, a mesma
agência que deu a boa notícia em abril de 2008, rebaixou a nota de crédito do país em
junho de 2013. Tais agências8 são sujeitas à inúmeras críticas, pois além de terem
critérios subjetivos, sobretudo, têm um caráter desestabilizador nas economias. Quando
elas classificam positivamente um país, aumentam o apetite dos investidores pelos
papéis do país provocando um clima de euforia em proporções exageradas criando não
raro uma bolha, por outro lado quando ocorre o oposto, corroboram para o
aprofundamento da recessão. No Brasil, após o rebaixamento no rating houve uma
reversão brusca das expectativas e passou-se do clima de euforia para insegurança.
Com a crise financeira, a combinação da redução gradual da taxa de juros, mesmo que
tardia com a desvalorização cambial imediata fez com que o Banco Central enfrentasse
um dilema: controlar a inflação, devido ao efeito pass-through do câmbio para os
preços, ou conter a fuga de capitais, decorrente, entre outros motivos, da redução da
taxa Selic. Essa dúvida permaneceu ao longo de 2009, sendo momentaneamente
dirimida pela Autoridade Monetária quando, em 2010, a taxa Selic elevou-se, seja para
conter a inflação, seja para estimular a entrada do capital de curto prazo.
Na esteira da liberalização das contas de capitais e da desregulamentação financeira é
imprescindível que os gestores tenham capacidade de preservar a autonomia de suas

8

As principais agências de classificação de risco de crédito são a Standard & Poor's , Moody´s e Fitch.
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políticas macroeconômicas, especialmente a monetária, através da blindagem contra
efeitos danosos da excessiva entrada do capital de curtíssimo prazo, hotmoney. Para
isso, a autoridade monetária deve lançar mão de uma política de controle de entrada de
capitais. Ela é considerada uma política prudencial, pois além de contribuir para a
prevenção de entrada de capitais voláteis o controle de entrada de capital também
enxuga o excesso de liquidez do mercado ajudando a evitar uma apreciação cambial. A
recorrente discussão sobre controle de capitais que foi muito controversa e rechaçada
pelo mainstream principalmente na década de 1990, retornou aos meios acadêmicos
após a crise de 2008 e ganhou simpatia inclusive no staff atual do Fundo Monetário
Internacional (FMI). A visão institucional do FMI que era a favor da liberalização
financeira irrestrita reconhece que a liberalização do capital deve ser bem planejada para
garantir que os benefícios sejam maiores que os custos; adicionalmente admite que em
certas circunstâncias a imposição temporária de controle de capital é apropriada, visto a
necessidade de controlar os riscos associados à volatilidade e por fim recomenda como
medidas apropriadas, uma forte regulamentação e supervisão financeira das instituições
(ver relatório do FMI, The liberalization and management of capital flows : an
institutional view, november 2012).
Com relação à taxa de investimentos é consenso que esta precisa elevar-se já que se
encontra no patamar de 18% em relação ao PIB já alguns anos. É um patamar bem
baixo considerando os demais vizinhos como Chile e México cuja taxa de investimento
em relação ao PIB em 2012 foi respectivamente 25,1% e 24,6%. (Dados do World
Economic Outlook, April 2013).
Em meio as incertezas no cenário internacional, os empresários privados se retraem
logo cabe ao governo liderar o investimento. É fundamental a existência de um canal de
crédito permanentemente a custos baixos para incentivo ao investimento produtivo uma
vez que o custo do crédito ainda é alto principalmente devido ao elevado nível de
spread da economia brasileira.
Dentre os investimentos públicos, as obras de infraestrutura são consideradas uma
unanimidade pelo grande efeito multiplicador sobre a renda e para queda do chamado
custo Brasil. Nunca é demais lembrar que são imprescindíveis investimentos em
saneamento básico, em portos, aeroportos, transporte urbanos de massa, além de
investimentos em saúde e educação.
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Embora o discurso oficial seja em prol do aumento da capacidade de investimento da
economia, o governo Dilma Roussef assim como o de Lula aumentaram, sobretudo os
gastos em programas em custeio (bolsa família, por exemplo) e não a formação bruta
do capital fixo9. Os gastos em custeio embora sejam uma solução mais imediata para
incrementar a demanda agregada, não é uma solução sustentável no médio prazo.
Urge a necessidade de enfrentar esse desafio.

9

Formação bruta de capital fixo: Acréscimos ao estoque de bens duráveis destinados ao uso das
unidades produtivas, realizados em cada ano, visando ao aumento da capacidade produtiva do País.
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Crescimento, Desenvolvimento e Dependência: A economia brasileira
em nova encruzilhada
Carlos Augusto Vidotto
“It is the theory which decides what we can observe” Albert Einstein

Introdução
Esta singela questão – porque o desenvolvimento econômico brasileiro não deslancha,
apesar da política econômica estar aparentemente no rumo certo – tornou-se
incontornável. Suas premissas, porém, não são triviais e muito menos próximas de
algum consenso.
Antes de retomá-la, comenta-se a nova situação de dependência que, como propomos,
converteu-se em possibilidade real para a evolução da economia brasileira e, em
seguida, discute-se como tal condição tem se desdobrado frente aos impactos da crise
internacional.
Convém antecipar que a exposição apresenta certo esquematismo, além de saltar
mediações importantes e deixar as referências apenas implícitas, entre outros aspectos
quiçá compreensíveis num rápido ensaio.
Se, em proveito dos leitores, esse esforço de síntese conseguir ao menos preservar a
clareza do argumento central, estaremos recompensados.
Nova dependência como possibilidade real
O desenvolvimento capitalista não transcorre no abstrato, mas ao lado de sua
companheira inseparável, a concorrência entre os estados nacionais. A trajetória de uma
formação econômica específica, por sua vez, inscreve-se nesse panorama como um
leque de possibilidades que, simultaneamente ampliado e limitado pelo contexto
internacional, define-se em primeira instância no âmbito interno do país.
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Em jogo, estarão sempre as questões definidoras de horizontes: a tarifa externa; os
tributos, associados ao financiamento do estado nacional; o gasto público; o custo
doméstico do capital e do dinheiro; o câmbio; o custo da mão-de-obra - e umas tantas
outras.
Nessa perspectiva, ajustes de percurso podem ser alcançados com medidas ou planos
rotineiros de gestão econômica. Transformações de alcance estrutural, porém, ocorrem
na esteira de processos políticos portadores de certo potencial de ruptura. Em
decorrência deles, alguns processos “nacionais” projetam-se além de seu próprio
espaço, contribuindo para a redefinição do contexto internacional. A ascensão da China
consiste no mais recente e dos mais emblemáticos desses episódios.
No caso do desenvolvimento brasileiro, assumimos que, entre os requerimentos para
que também ele experimente um grande salto, detém especial relevo a sustentação de
taxas de crescimento elevadas. Isso por dois motivos. Primeiro porque taxas elevadas de
crescimento - e daí, cumulativamente, de investimento, veículo principal das inovações
- constituem pré-requisito essencial a mudanças mais rápidas na estrutura produtiva.
Segundo, elas são necessárias para viabilizar o enfrentamento político dos obstáculos ao
desenvolvimento, além de representar um de seus resultados esperados da ótica do
emprego e renda.
Por ora, taxas de crescimento elevadas parecem afastadas de nosso horizonte. Os
prognósticos de aumento do PIB situam-se entre 2% e 3% ao ano para o biênio 201314. O fato da economia brasileira ter-se colocado em compasso de espera, entretanto,
não deve obscurecer que o desempenho da última década trouxe melhoras perceptíveis
nos indicadores sócio-econômicos do país. Ao invés de cotejar os presumidos avanços,
porém, cabe identificar alguns elementos na raiz desse desempenho. No âmbito
doméstico, a ênfase da política econômica no mercado interno, os estímulos à inclusão
econômica das classes C e D e a linha keynesiana de defesa frente à crise internacional
perfilam como candidatos naturais a esse papel.
Reforçando-se como distintas faces da mesma estratégia de desenvolvimento, aqueles
elementos trouxeram a economia brasileira de forma razoavelmente exitosa até o
começo do governo Dilma. De lá para cá o cenário mudou. O front externo registra
turbulências provocadas agora pela desaceleração chinesa e pela recuperação norte-
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americana. Antes mesmo da recaída externa, vale lembrar, todo um arsenal de segunda
geração dessa estratégia foi acionado. Frente à ausência de resultados significativos das
últimas medidas, a capacidade dessa estratégia superar os obstáculos da atual conjuntura
tornou-se uma questão em aberto.
Acima de tudo, a estratégia não alcançou por ora catalisar um processo endógeno que,
ao construir novas

capacidades, permitisse à economia brasileira diminuir

progressivamente as "distâncias" em relação às economias industrializadas do Norte e
da Ásia. A reprodução dessas distâncias, dentro de uma transformação na topologia das
relações econômicas internacionais e sob outro paradigma técnico-científico, confere
um conteúdo novo ao que poderia ser entendido como "atraso" relativo da economia
brasileira.
Se parássemos por aqui, tendo apenas mencionado a renovação de seu atraso relativo, a
situação atual da economia brasileira ficaria apresentada de forma essencialmente
incompleta. Estaria ausente a centralidade que deve ser conferida a seu caráter
contraditório. Este se vincula ao fato de que muitos dos avanços recentes da economia
brasileira também contribuíram, de certa forma, para viabilizar seu atraso relativo. Tal
movimento constitui o núcleo do que parece configurar (a virtualidade de) uma nova
situação de dependência que toma corpo em relação à economia brasileira.
No contexto atual, a condição de dependência como uma possibilidade real deriva da
combinação de desafios colocados pela emergência da Ásia ou, mais precisamente, da
China, pelo lado externo, com os avanços e retrocessos domésticos da economia
brasileira. Em poucas conjunções históricas a continuidade de nosso desenvolvimento
econômico foi colocada sob risco tão grande de ter seu horizonte estreitado como
atualmente se coloca.
Enquanto a Inglaterra foi a potência industrial hegemônica, ela manteve razoável
complementariedade com as estruturas primário-exportadoras da periferia do sistema.
Quando o centro cíclico do capitalismo deslocou-se para os EUA, que, além do perfil
industrial, já nasceu com um setor primário poderoso e diversificado, impuseram-se
condicionantes mais graves à inserção externa daquelas formações. Não obstante, a
economia brasileira, entre algumas poucas daquele conjunto, conseguiu avançar muito
no processo de diversificação industrial. Não sem percalços e graves problemas, como é
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notório. Mas avançou, principalmente no pós-guerra. Nem mesmo o desenvolvimento
japonês e seus reflexos em outros países asiáticos, externamente, e a hegemonia liberal
posterior à crise dos anos oitenta e noventa, internamente, impuseram obstáculos que
paralisassem a industrialização brasileira ou comprometessem sua progressiva projeção
comercial sobre outros continentes.
A emergência da China, entretanto, mudou esse horizonte. Maior parque manufatureiro
e dona do maior saldo comercial do planeta, ela exibe um perfil industrial e exportador
que abarca praticamente todos os setores instalados no Brasil, exceção feita em grande
parte à produção intensiva em recursos naturais. A questão da escala, fatores
geopolíticos e uma adequada estratégia de desenvolvimento, além da gestão
macroeconômica, conjugam-se num poderoso movimento expansivo. Tais fatores
permitem-lhe enfrentar cada vez mais competidores nos mercados internacionais e,
como no caso brasileiro, em seus próprios mercados domésticos. É verdade que
persistem outros graves obstáculos, como o protecionismo mal-disfarçado das
economias avançadas. Mas tudo indica que a expansão chinesa (dada a precariedade da
reação brasileira até aqui) afigura-se como o fator crucial, além de catalisador, de uma
mudança regressiva no perfil produtivo e inserção internacional da economia brasileira.
Os obstáculos e condicionamentos impostos às formações periféricas pelo deslocamento
do centro dinâmico para os EUA , consideradas as diferenças de contexto, parecem ter
sido de menor monta que os hoje impostos à industrialização brasileira pelo
deslocamento do centro dinâmico após a emergência chinesa. À diferença dos outros
capitalismos avançados, que ainda deixavam certos espaços para novos pretendentes, a
presença da China oferece uma ameaça multifacética à continuidade da industrialização
brasileira. Ao mesmo tempo, promove opções de caráter comercial, induzindo a
progressiva conversão de grupos industriais em importadores, o crescimento dos setores
produtores de commodities, e outras mutações que rebaixam o “teto de vôo” da
economia brasileira já hoje, e cada vez mais no futuro.
A dependência tem a ver, embora não se resuma a isso, com o fato de que as economias
industriais desenvolvidas, primeiras ou mais recentes, participam cada vez mais
profundamente das atividades econômicas no Brasil através de capital, bens de capital e
bens de consumo. Fenômeno similar ocorreria nas economias asiáticas, mas nesse caso
em escala e natureza distintas. O peso do investimento direto externo em relação ao PIB
50

é várias vezes menor na China do que no Brasil. A China tem uma política agressiva e
bem sucedida de transferência de tecnologia, para usar uma expressão eufemística. As
importações asiáticas revelam maior proporção de bens intermediários e matérias
primas do que se verifica na pauta brasileira. Em relação aos bens de maior conteúdo
tecnológico, ocorre o oposto. Em suma, embora processos aparentemente semelhantes, a
assimetria de conteúdo diferencia qualitativamente as duas experiências de
internacionalização do espaço nacional.
Não se trata de afirmar que o aprofundamento da participação externa na economia
brasileira tal como ocorre hoje, por amadurecer as condições que a aproximam de uma
nova condição de dependência, constitua sério obstáculo ou, muito menos, bloqueie
todas as opções de desenvolvimento. Em vários sentidos, o aprofundamento atual até
contribui para esse desenvolvimento. Entretanto, ele o faz de forma a moldá-lo,
limitando as possibilidades de um movimento que replique a partir daqui, ainda que em
menor escala e alcance, a transformação experimentada pelas economias asiáticas
industrializadas.
O papel exercido pela expansão chinesa, por sua vez, não deriva de projetos de natureza
política, apesar de apoiar-se no manejo ativo de um sistema de estímulos a governos e
atividades empresariais. Antes de tudo, ele responde à necessidade de impor ou induzir,
conforme o caso, um direcionamento ao processo de acumulação local à luz de seus
próprios interesses, como o de abastecimento de matérias primas. Assim, a China
converteu-se em principal fonte externa financiamento para projetos de longo prazo na
América do Sul – onde se inclui um empréstimo bilionário à Petrobrás, entre tantos
exemplos – para nenhum outro fim senão o de apoiar a intensa mutação que atravessa.
A economia brasileira, enquanto elo desse novo circuito global, vê-se assim dinamizada
pelo “impulso limitador” e cerceada por tal “limitação que impulsiona”, faces do
mesmo efeito associado ao deslocamento do centro cíclico do sistema. Mas isso apenas
em parte, pois sua inserção não é a mesma das demais economias latino-americanas, das
africanas e de outras regiões. Por isso, embora se possa expressar da forma acima o
caráter contraditório do desenvolvimento dependente, não se pode afirmar que essa seja
hoje a contradição fundamental de nosso desenvolvimento. É uma possibilidade muito
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presente, apenas. Enquanto isso, prosseguem as lutas políticas que definirão o quanto,
no que depender de fatores internos, nos aproximaremos daquela condição 10.
Também específico dessa nova situação é que, depois da descoberta do pré-sal, do salto
na agroindústria e na exportação das demais commodities, assim como do grande
acúmulo de reservas - tudo isso ocorrido ou potenciado na última década - a restrição
externa da economia brasileira foi suspensa, ao menos nos termos em que
historicamente operava. Não parece existir mais o “encontro marcado” com a crise
cambial, ainda que as dificuldades do setor externo se avolumem e exijam uma atenção
para além da desvalorização do real. Não se pode dissociar o amadurecimento de traços
de dependência do espaço proporcionado pelos fatos acima em nossa balança de
pagamentos.
Em suma, no que concerne ao desenvolvimento contemporâneo da economia brasileira,
erigiram-se desafios muito maiores para uma capacidade de enfrentamento também
reconhecidamente maior. Por isso, além das virtudes intrínsecas à sustentação de taxas
elevadas de crescimento, que as justificam como um fim em si, o caráter tático da
retomada frente a um programa de desenvolvimento com transformações estruturais
ganha importância inédita.
A última década
Três componentes sobressaem no contexto internacional enfrentado pela economia
brasileira na última década. Em primeiro lugar, a emergência asiática. A transformação
da economia chinesa, principalmente, tem implicações suficientes para demarcar uma
nova divisão do trabalho em escala global. Em segundo, o comportamento do ciclo
econômico nessa nova estrutura mundial que, conjugado a mudanças em mercados
específicos, encontra-se por trás da mudança global nos preços relativos (superciclo das
commodities). Em terceiro, o contexto internacional incluiu os episódios de crises
financeiras nas economias avançadas do ocidente, que acabaram por se generalizar e se
prolongar.
Na primeira metade da década passada, imersa num ambiente retórico onde o "grande
espetáculo do crescimento" se digladiava com o "voo de galinha", a economia brasileira
10

E acredite o leitor: a coletânea em suas mãos não deixa de ter um papel nessa disputa.
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retomou algum dinamismo em 2004. Durante a fase benigna do ciclo internacional, o
que cobre todo o primeiro governo Lula, prevaleceram políticas macroeconômicas de
cunho ortodoxo. Mesmo um PIB volátil e apenas medíocre, contudo, não impediu
melhorias no mercado de trabalho e na distribuição de renda, para as quais contribuíram
medidas setoriais de fortalecimento do mercado interno e pela demanda externa elevada.
Coincide com essa retomada a acentuação progressiva dos aspectos capazes de
precipitar, em algum momento, a dependência como traço geral definidor da economia
brasileira. Tomada a década como um todo, o conteúdo das exportações brasileiras,
alterou-se de forma espetacular. As exportações não industriais evoluíram de 17% em
2000 para 41% em 2011 (dados Secex/MDIC). Considerando a intensidade tecnológica,
uma súbita inversão na segunda metade da década passada fica mais nítida. Enquanto a
participação da indústria de média e alta tecnologia inicia a partir de 2005 uma queda
acelerada, acompanhada das demais categorias industriais, as não-industriais entram
nesse ano numa ascensão exponencial e passam a liderar a pauta já a partir de 2008.
A mudança da composição da pauta pode não significar em si mesma uma
(re)"primarização" em sentido estrito, uma vez que o valor global das exportações do
país cresceu expressivamente. Por outro lado, também não se pode negar o
condicionamento cada vez maior sobre a formulação de política econômica e comercial
que esse fato acarreta. Ainda mais quando, ao mesmo tempo, verifica-se uma
progressiva perda de mercados na exportação de produtos manufaturados bem como,
em correspondência, o aumento de concentração por destino e produtos.
Note-se que a acentuação desses traços ganhou momento quando ainda vigoravam
condições que permitiram, nas economias avançadas, uma sobrevida à ilusão da "era da
grande moderação", nas palavras de Ben Bernanke. Esse registro presta-se a questionar
a esperança de que, restauradas as condições internacionais semelhantes àquelas do précrise, os aspectos internos que apontam para a dependência serão por si só revertidos.
Logo em seguida, lutas políticas no país levaram à derrota da perspectiva ortodoxa,
dando margem a que, no segundo governo Lula, a estratégia de fortalecimento do
mercado interno se plasmasse no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Tratava-se de enfeixar um amplo conjunto de investimentos públicos direcionados aos
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setores de infraestruturas, tendo em vista o efeito do investimento sobre a capacidade
produtiva.
Antes ainda que esse redirecionamento produzisse maiores efeitos, a eclosão da crise
financeira nos EUA e seus impactos nas economias avançadas deslocaram aquela ênfase
para o papel do investimento sobre a demanda. Passada a ilusão do decoupling (hipótese
de que os BRICS e economias em desenvolvimento estariam imunes à crise), a reversão
cíclica revelou-se paradoxalmente funcional para o avanço da política econômica
doméstica.
Os bancos públicos federais, liderados pelo BNDES, foram acionados com força total
na sustentação da oferta de crédito, em contraste com a retração do sistema privado.
Tendo se baseado na recuperação dos gastos de investimento público e crescimento
moderado dos gastos de custeio, por um lado, e no relaxamento da restrição financeira
ao investimento privado e ao consumo, por outro, também por incluir alguns
mecanismos de controles de entrada de capitais e vir, ademais, embalada num discurso
crítico da opção dos governos centrais pela austeridade, é lícito considerar que essa foi
uma resposta informada por um enfoque keynesiano.
A propósito, forjado na luta contra a ortodoxia e à luz de experiências então promissoras
como a da Argentina, tomou forma um conjunto de proposições de política econômica
auto-referido como "novo desenvolvimentismo". Essa abordagem, ao combinar uma
proposta de política monetária pós-keynesiana com a necessidade de desvalorização
cambial e controles de capitais, propunha-se a sustentar o crescimento fazendo frente às
ameaças de desindustrialização e especialização perversa, referidas como síndrome ou
“doença holandesa” 11.
A preocupação com os sintomas de regressão industrial, que ecoa neste ensaio e naquela
abordagem, vem suscitando inúmeros estudos. Essa literatura oferece abundante
evidência de traços que podem, a partir de certo ponto, cristalizar um quadro dominante
de dependência. Muito além do conteúdo das trocas comerciais e dos itens financeiros
do balanço de pagamentos, as evidências revelam a metamorfose em curso na própria
estrutura produtiva do país – que nunca vêm desacompanhadas da sedimentação de
interesses e estreitamento da margem para a construção de alternativas.
11

O entendimento dos papéis e as propostas para a política fiscal, nesse enfoque, são mais diversificados.
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O peso das exportações industriais no conjunto da produção industrial doméstica (seu
coeficiente de exportação), depois do pico de 20,7% no segundo trimestre de 2007,
regrediu para 18 % no penúltimo de 2012 (cfe. Confederação Nacional da Indústria). Já
a participação de bens industriais importados no consumo industrial doméstico (índice
de penetração) fez percurso inverso e mais acentuado. Ela saiu de 16,6% no terceiro
trimestre daquele ano para 22,1% no penúltimo do ano passado (idem).
Esses agregados oferecem uma indicação grosseira, mas robusta, do movimento em
curso. O rumo da transformação é esse. Se desagregarmos por ramos da indústria de
transformação, especificamente, e incluirmos os respectivos saldos setoriais de
comércio, o movimento ganha maior impacto e nitidez, mas o sentido não muda - ao
contrário, torna-se ainda mais patente.
Entretanto, o êxito da resposta à crise em 2008-09, potenciado pelos resultados da
política fiscal expansionista no último ano do governo Lula, ajudou a secundarizar duas
questões cruciais para o crescimento e desenvolvimento: a política monetária, que ficou
intocada, e a política industrial e de inovação, exceção feita ao fomento creditício.
Só após o baixo desempenho do produto no primeiro ano do governo Dilma, com a
progressiva estagnação industrial, além de novas e mais graves preocupações emergindo
no cenário externo, aqueles temas recuperaram a devida prioridade. A política de juros
altos foi atacada frontalmente, tendo as taxas básicas experimentado sensível declínio,
ao mesmo tempo em que os bancos federais, no caso, CEF e Banco do Brasil, lideraram
um esforço moderado de corte nos spreads do sistema bancário. A reação ao último
repique inflacionário, em 2013, pautado pelo regime de metas de inflação e pela
explícita busca de “credibilidade”, mostra, entretanto que os avanços nesse front ainda
estão longe de uma consolidação.
No amplo front das políticas industrial, de inovação, comercial e de competitividade, a
intensidade das mudanças em um curto período demarcam um novo patamar de política,
objetivando justamente deter ou reverter o enquadramento regressivo da economia
brasileira na nova divisão internacional de trabalho.
Foi acionada uma pletora de incentivos às exportações e à inovação de toda ordem,
fiscais, creditícios e regulatórios, sob o guarda-chuva institucional do Programa Brasil
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Maior (PBM), o Programa de Investimento à Logística e outros. Constituíram-se fundos
de financiamento à inovação em escala inédita no país. Têm sido introduzidas alterações
críticas no regime de licitações, buscando desobstruir os gargalos jurídico-regulatórios
do investimento público e das concessões. Sucessivos agrados ao investidores
potenciais têm sido adotados no programa de Parcerias Público-Privadas (PPPs) , no
qual o discurso oficial depositou caras esperanças de incitar o animal spirits empresarial
e vitalizar projetos estratégicos de infra-estrutura. O marco regulatório do setor elétrico
foi alterado a fórceps, promovendo cortes nos preços de energia. As medidas de
desoneração fiscal tornaram-se frequentes. As iniciativas de defesa comercial e
promoção das exportações, bem como a gestão dos contenciosos comerciais, quase
metade dos quais com a China, têm explorado ao limite o arsenal financeiro, político e
institucional à disposição do governo.
Um cenário desafiador
Cabe agora voltar à questão inicial. Apesar da política econômica ter se desdobrado em
iniciativas corretas em muitas frentes, os resultados nos últimos dois anos aparentam ser
decepcionantes.
Em que pese o fato do Plano de Aceleração do Crescimento ter se ampliado no PAC 2,
da política de juros altos ter sido provisoriamente abrandada, de ter havido cortes nos
insumos básicos como a eletricidade, de importantes mudanças regulatórias, como o
novo Regime dos Portos, as expectativas de investimento e produto apontam para um
desempenho sofrível no biênio 2013-14. Até o acalentado projeto do trem-bala teve as
regras de concessão mais uma vez alteradas e será construído como obra pública. Mais
ainda. Mesmo com com o controle de preços do setor de energia e de tarifas de
transporte, a taxa de inflação voltou a crescer, pondo em dúvida o regime de metas.
Em relação ao setor externo, as posições relativas do Brasil em mercados internacionais
vinham sendo mantidas às custas de crescente custo fiscal e risco político (ao cabo,
também custo fiscal) assumidos pelo governo federal. A recente desvalorização do
câmbio deve proporcionar um alento a essa situação específica, mas não tem como
reverter o quadro geral da economia.
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Assim, a estratégia de desenvolvimento baseado no mercado doméstico encontra-se
perigosamente assentada num derradeiro pilar, o consumo das famílias. Por sua vez,
dado o elevado grau de endividamento em que já se encontra, esse pilar apóia-se no
único mercado com desempenho claramente positivo - o mercado de trabalho.
Diante disso, não surpreende que o debate sobre os rumos da economia brasileira tenha
ressurgido agora num diapasão de pessimismo. A espetacular irrupção dos protestos de
massa agravou não só o cenário político, mas projeta dúvidas pertinentes sobre a
capacidade operacional do Poder Executivo, inclusive na área econômica.
Espíritos mais práticos ou otimistas podem supor que o recurso a medidas tópicas de
ajuste serão suficientes para enfrentar essa dificílima conjuntura. Mas, ao formular
propostas para a reativação da atividade econômica, é preciso ter em mente, ainda, os
movimentos silenciosos na estrutura produtiva, a expansão do capital e da presença de
produtos estrangeiros em nossos mercados, assim como a inserção internacional da
economia brasileira. Não é qualquer retomada que convém a uma estratégia de
desenvolvimento. Trata-se de colocar na agenda um projeto que solidarize a retomada
com os desafios estruturais de nossa economia. Em particular – e as prioridades sempre
são datadas – trata-se de impedir que se tornem dominantes os traços que ameaçam
condená-la a uma condição de dependência.
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A Tela do Contágio das Duas Crises e as Respostas da Política
Econômica
Luiz Fernando de Paula, André de Melo Modenesi e Manoel Carlos de Castro Pires

Introdução
Recentemente, verificou-se importante mudança no mix de política econômica,
materializada na redução histórica da taxa de juros e na desvalorização da taxa de
câmbio. Entretanto, o baixo crescimento do PIB em 2011/12 (média de 1,8% a.a. contra
3,6% em 2001-10) e a perspectiva de um desempenho ruim em 2013 reforçam a
necessidade de se aprofundar o debate sobre as causas da desaceleração econômica no
Brasil. Para alguns analistas tal desempenho decorre da adoção de políticas ditas
keynesianas. Segundo esta visão, qualquer política ativista e expansionista é keynesiana.
A nosso juízo, trata-se de visão reducionista e equivocada.
Além de analisarmos neste artigo o que entendemos por coordenação de política
econômica na perspectiva keynesiana, avaliamos em que medida houve ou não uma
ação coordenada de políticas para enfrentar o contágio da crise do Lehman Brothers e
para fazer face ao contágio da crise do Euro. Em particular, sustentamos que no segundo
momento o governo brasileiro subestimou os desafios colocados pela conjuntura recente
e consequentemente utilizou instrumentos incompletos ou mesmo inadequados para
enfrentar a crise.
Coordenação da política econômica
As políticas keynesianas supõem a inexistência de forças automáticas (a “mão invisível”
de Smith) que conduzem a economia ao pleno emprego, ressaltando-se a importância da
demanda agregada na determinação do nível de atividade econômica (produto e
emprego). Em linhas gerais, tem-se como objetivo criar um ambiente favorável ao
investimento produtivo, buscando assegurar elevados níveis de emprego e de renda,
bem como a estabilidade de preços – vital para o funcionamento de uma economia
monetária, que se baseia em uma teia de contratos definidos em termos nominais.
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Assim, pretende-se estimular os empresários assumirem riscos adquirindo bens de
capitais – em busca de lucros compensadores – em detrimento do acúmulo de ativos
líquidos. Ou seja, visa-se a estabilidade macroeconômica, algo mais amplo do que a
mera estabilidade de preços. Em suma o Governo pode contribuir para reduzir os riscos
macroeconômicos – e a incerteza – que permeiam a economia.
A coordenação das políticas macroeconômicas (fiscal, monetária, cambial e políticas de
renda) é um elemento fundamental. A coordenação, contudo, é vista de forma diferente
da concepção ortodoxa. Segundo a visão convencional, o objetivo primordial da política
macroeconômica é a estabilidade de preços – por sua vez, considerada único objetivo a
ser alcançado pela política monetária. Já a política fiscal, deve ser subordinada a política
monetária. Na perspectiva keynesiana, políticas econômicas específicas não devem ser
formuladas de forma isolada das demais. Em particular, considera-se que a política
fiscal – focada no investimento público, dado seu maior efeito multiplicador de renda e
suas externalidades positivas – impacta a atividade econômica, funcionando com um
instrumento poderoso para estimular a demanda agregada.
A clara e inequívoca sinalização das intenções da política é essencial para estimular os
agentes privados a atuarem na direção desejada pelas autoridades econômicas. Ao
contrário do que comumente se pensa, Keynes e os economistas keynesianos defendem
a transparência e não segredo como uma condição para o sucesso da política econômica.
Uma política sem credibilidade pode encontrar sérias dificuldades em lograr êxito em
seus objetivos. Uma coordenação de políticas apropriada aos objetivos almejados, ainda
que necessário, não é algo fácil de alcançar.
Sustentamos que a desaceleração econômica recente no Brasil é, em boa medida,
resultado de má coordenação de políticas econômicas e de uma estratégia confusa, que
não foi devidamente sinalizada aos agentes econômicos. Utilizando o linguajar médico,
alguns remédios, ainda que recomendados (como redução de juros), foram insuficientes
para combater a doença; outros, entretanto, foram erroneamente prescritos. Assim, cabe
entender por que as políticas anticíclicas foram bem sucedidas para enfrentar o contágio
da crise do Lehman Brothers, mas não evitaram o contágio da crise do Euro.
O contágio das crises e as respostas da política econômica
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O contágio da crise do Lehman Brothers sobre a economia brasileira, a partir de
setembro de 2008, foi muito agudo e rápido: saída de capitais estrangeiros aplicados em
bolsa; redução da oferta de crédito externo para bancos e firmas (inclusive
exportadoras); aumento das remessas de lucros e dividendos por parte de subsidiárias de
empresas multinacionais; retração do mercado de crédito doméstico; e empoçamento de
liquidez no mercado interbancário. A vulnerabilidade da economia brasileira agravou-se
em função do uso especulativo de derivativos cambiais por parte de algumas empresas
exportadoras, que lucravam apostando na continuidade do processo de apreciação
cambial.
O governo respondeu com uma grande variedade de instrumentos, incluindo: medidas
de reforço à liquidez do setor bancário (redução no compulsório e criação de incentivos
para os grandes bancos comprarem as carteiras de créditos de pequenos bancos); linha
temporária de crédito as exportações; intervenções do Banco Central (BCB) no mercado
cambial (venda de US$ 23 bilhões no ultimo trimestre de 2008); estímulo a expansão do
crédito por parte dos bancos públicos; redução do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) para automóveis, eletrodomésticos e produtos de construção;
aumento do período de concessão do seguro-desemprego; e criação de um programa de
construção de moradia popular (“Minha Casa Minha Vida”).
A nota destoante foi a manutenção da taxa de juros elevada por parte do Banco Central
do Brasil (BCB) na gestão Meirelles até inicio de 2009, contrastando com a política
fiscal anticíclica e a política creditícia dos bancos públicos. O Gráfico 1 mostra a taxa
de crescimento do crédito por controle de capital. Destaca-se o papel anticíclico dos
bancos públicos (BNDES, Banco do Brasil e CEF) face à desaceleração dos bancos
privados.
Assim, o governo agiu de forma rápida e, sinalizou claramente o objetivo de adotar uma
política anticíclica (fiscal, cambial e creditícia), em que pese, como visto, a manutenção
por parte do BCB dos juros elevados até janeiro de 2009. Contribuiu, assim, para evitar
uma deterioração mais drástica das expectativas, logrando êxito na recuperação
econômica, a partir de meados de 2009. Em particular o crescimento da formação bruta
de capital fixo e do consumo contribuíram para a rápida recuperação. Em resposta à
retomada do crescimento, à restauração da confiança dos agentes e à ampliação do nível
de utilização da capacidade instalada da indústria, o investimento cresceu de 17,0% do
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PIB (1º trimestre de 2009) para 20,5%, no terceiro trimestre de 2010. As exportações,
por sua vez, foram favorecidas pela forte melhora nos termos de troca, devido
principalmente a retomada da economia chinesa – com um crescimento de 9,2%, em
2009 – e a recuperação mundial, em 2010.
Gráfico 1: Taxa de crescimento do crédito por controle de capital (%)
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Fonte: Banco Central do Brasil (taxa de crescimento em relação a 12 meses anteriores)
Cabe destacar que as ações do governo foram favorecidas por decisões tomadas no
período anterior: a combinação da redução na dívida externa pública com a política de
acumulação de reservas internacionais resultou em um saldo líquido credor do governo
em moeda estrangeira. Assim, a forte desvalorização cambial que seguiu ao contágio
(43% de setembro a dezembro de 2008) favoreceu, pela primeira vez, as finanças
públicas, facilitando o uso de uma política fiscal anticíclica. Por outro lado, as medidas
de estímulo ao consumo foram beneficiadas pelo ainda moderado nível de
endividamento das famílias – a razão endividamento sobre renda acumulada nos últimos
12 meses estava em 38%, em outubro de 2008.
O governo Dilma Roussef foi marcado nos seus dois primeiros anos (2011-12) pela
gradual piora no cenário internacional devido à crise do Euro, a fraca recuperação
americana e desaceleração dos países emergentes – a taxa de crescimento médio da
economia mundial caiu de 5,1% em 2010 para 3,8% em 2011 e 3,3% em 2012. Do
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ponto de vista da condução da política econômica, destacam-se mudanças no mix e nos
instrumentos de política, com uso de medidas macroprudenciais monetárias e cambiais,
forte redução na taxa Selic (de 12,5%, em julho de 2011, para 7,5%, em agosto de 2012)
e – após a adoção de uma série de medidas regulatórias sobre os fluxos de capitais,
inclusive sobre o mercado de derivativos – uma desvalorização cambial de 25% (entre
agosto de 2011 e maio de 2012).
Devido ao bom desempenho fiscal no primeiro semestre de 2011, o Ministério da
Fazenda pode adotar medidas fiscais para estimular o setor industrial, combalido pela
forte apreciação do câmbio e pela acirrada competição do mercado externo. O principal
instrumento foi a isenção fiscal, incluindo a redução do IPI sobre bens de capital e a
desoneração da folha de pagamento de setores intensivos em mão de obra, permitindo a
mudança na cobrança da contribuição previdenciária de 20% sobre o salário por taxas
de 1% (ou 2%) sobre os lucros das firmas. No segundo trimestre de 2012 foram
adotadas medidas adicionais no âmbito do Plano Brasil Maior, tais como: a ampliação
da desoneração da folha de pagamento para outros setores; a redução do IPI de alguns
bens duráveis (automóveis, geladeiras, etc.); a postergação do recolhimento do
PIS/Cofins; e a redução da alíquota de IOF sobre operações de crédito a pessoas físicas.
Entretanto, o crescimento econômico em 2011/12 desapontou ficando abaixo de 2% a.a.
(média). O produto industrial, por sua vez, caiu 0,4% a.a. (na média do período). Ainda
que todos os itens do gasto agregado tenham caído, o mau desempenho da formação
bruta de capital fixo foi o que mais contribuiu para a desaceleração.
O fraco desempenho da economia brasileira resultou de um conjunto de fatores externos
e domésticos. Embora a situação econômica da zona do euro agora não seja disruptiva, a
ameaça de piora na crise afetou a economia brasileira – principalmente pelo canal do
comércio exterior, devido à redução no preço de algumas commodities, e a queda geral
na demanda externa por produtos manufaturados, semimanufaturado e básicos. Além
disso, as expectativas empresariais deterioraram-se drasticamente em função do risco de
ocorrência de um “grande evento” (i.e., a derrocada do Euro).
No lado doméstico, o produto industrial parou de crescer em consequência,
principalmente, do aumento do coeficiente de importações (valor das importações sobre
o valor do produto doméstico do setor industrial), que aumentou de 17,0%, no 4º
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trimestre de 2009, para mais de 22% no 1º trimestre de 2012. O quantum da produção
industrial estagnou desde 2010, enquanto as vendas no comércio varejista continuaram
aumentando, abrindo uma “boca de jacaré” entre essas duas tendências (gráfico 2). Ou
seja, os estímulos dados a demanda vazaram para o exterior. Consequentemente, a
utilização de capacidade instalada da indústria diminuiu, gerando capacidade ociosa que
contribuiu para a desaceleração nos investimentos em 2012– já afetado pela
deterioração nas expectativas empresariais em face da piora no cenário internacional.
O crescimento do consumo começou a declinar gradualmente em função da
desaceleração na demanda e oferta de crédito bancário, dado o alto nível de
endividamento das famílias – que cresceu gradualmente de 32,5% em janeiro de 2009
para 43,8%, em agosto de 2012 – e o aumento da inadimplência (de 4,5%, em dezembro
de 2010 para 5,9%, em meados de 2012). O gráfico 1 mostra a desaceleração do crédito
bancário a partir de meados de 2011 puxada pelos bancos privados. O índice de liquidez
dos três maiores bancos privados (relação disponibilidades mais títulos sobre o total de
ativo) cresceu de 11,6%, em junho de 2010, para 21,5%, em junho de 2012 – o que
mostra a maior preferência pela liquidez dos bancos privados em momento de maior
incerteza.
Gráfico 2: Produto industrial (quantum) e vendas no comércio varejista
(100=jan./2003)
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Fonte: IBGE e IPEADATA
As exportações declinaram 5,3% em 2012 (em relação a 2011) enquanto que as
importações diminuíram apenas 1,4%. Assim, o saldo comercial diminuiu 34,8%. De
fato, tanto os termos de troca quanto a demanda mundial declinaram devido à
desaceleração econômica mundial: os principais parceiros comerciais do Brasil (Europa
China e Argentina) tiveram um crescimento declinante em 2012. As evidências
empíricas de vários trabalhos acadêmicos, que procuraram estimar a função exportação
para o Brasil, sugerem que o efeito preço (resultante do movimento da taxa de câmbio)
é superado largamente pelo efeito renda mundial. Esse resultado ajuda a entender
porque a desaceleração econômica mundial em 2012 anulou os efeitos positivos da
desvalorização cambial sobre as exportações brasileiras.
Com relação às importações, deve-se considerar que anos seguidos de apreciação da
taxa de câmbio (desde 2003) suscitou um comportamento defensivo das empresas
(substituindo bens de capital e insumos por produtos importados) que não se altera
imediatamente ao sabor dos acontecimentos – principalmente se considerarmos que uma
desvalorização da ordem de 25% não é suficiente para compensar a forte apreciação
cambial acumulada.
Finalmente, a dinâmica dos gastos públicos – incluindo os investimentos públicos – não
foi capaz de compensar a desaceleração geral dos outros componentes da demanda. O
gráfico 3 mostra a evolução do resultado primário (proporção do PIB) a partir do
momento em que cada crise se iniciou. O timing e a intensidade da resposta de política
fiscal nos dois momentos foram bem diferentes. De fato, a política fiscal anticíclica em
2011-12 foi muito limitada quando comparada ao período anterior. O superávit primário
caiu imediatamente após o início da crise do Lehman Brothers. Durante a crise do Euro,
ocorreu o inverso, sendo que apenas no décimo mês após o início da crise verifica-se
uma redução no superávit, de magnitude bem inferior à ocorrida na crise anterior.
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Gráfico 3: Superávit primário fiscal (% do PIB)
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
Acrescente-se, ainda, que a composição da expansão fiscal limitou o seu efeito
anticíclico. Durante a crise do Lehman Brothers, o governo deu mais ênfase às despesas
– como o aumento do salário mínimo e transferências sociais; aumento dos
investimentos públicos e da Petrobrás; e promoção do programa ”Minha Casa Minha
Vida”. Pelo lado das desonerações, algumas ações pontuais e temporárias foram
adotadas, tais como redução de impostos para veículos, eletrodomésticos e insumos da
construção civil e para operações de crédito. Enquanto a resposta a crise do Lehman
Brothers envolveu um conjunto rápido de desonerações fiscais importantes e de
expansão de despesas, a resposta na crise do Euro ocorreu apenas a partir do 2º semestre
de 2012, e enviesada na direção de desonerações fiscais, muitas das quais sem efeito
claro sobre a atividade econômica. Os investimentos públicos representaram 1,1% do
PIB em 2012, valor equivalente ao de 2011 e menor do que de 2010. Considerando o
impulso fiscal como um todo, é possível concluir que ele foi muito menor, atrasado e
com uma composição que resultou em impacto menor sobre a atividade econômica em
2011-12 (em relação a 2009-10). De fato, a literatura apresenta evidências empíricas de
que os multiplicadores fiscais de receita têm efeitos menores sobre a renda agregada do
que os multiplicadores das despesas.
Conclusão
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O governo brasileiro apostou que a mudança no mix de política econômica (redução da
Selic e desvalorização cambial) – a chamada “nova matriz econômica”– somada às
isenções fiscais seriam suficientes para impulsionar conjuntamente oferta e demanda
agregada de bens, resultando em um crescimento econômico mais robusto. Quando
ficou claro que não seria o caso, o governo procurou implementar medidas “ad hoc”
para estimular o crescimento, como a extensão da desoneração de folha de pagamento
para mais setores. Tal ação, entretanto, não foi bem coordenada e careceu de
consistência.
De fato, a adoção de uma política fiscal anticíclica em 2011-12 se justificava face ao
baixo desempenho da economia, mas a mesma veio atrasada e privilegiando isenções
fiscais ao invés de investimentos públicos. Para completar, não foi comunicada aos
agentes de forma adequada: o governo prometeu até o final do ano que cumpriria
integralmente a meta de superávit primário, acabando por utilizar artifícios contábeis
para alcançar a meta. Melhor seria se o governo já em meados de 2012 revisse
realisticamente a meta quando estava claro que não iria conseguir cumprir a mesma,
justificando tal mudança, como fez em 2009, em função da desaceleração em curso.
Concluindo, entendemos que não houve no governo atual a percepção de que a
economia brasileira passava a partir de meados de 2011 por momento distinto ao
período de contágio da crise do Lehman Brothers. Assim, subestimaram-se os desafios
colocados pela conjuntura mais recente e consequentemente se utilizoude instrumentos
incompletos ou mesmo inadequados. Isto parece evidenciar uma situação marcada por
considerável descoordenação na política econômica, que está longe de poder ser
definida como uma política genuinamente keynesiana.
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Avanços Parciais do FMI acerca dos Controles de Capitais
Kevin P. Gallagher

Após dois anos de pesquisa, reflexão e debate, o Fundo Monetário Internacional (FMI)
ratificou uma nova “visão institucional” sobre a liberalização da conta de capital e o
controle dos fluxos de capitais. Esta nova visão, a qual recebeu endosso no nível do seu
conselho executivo, dará a orientação oficial do FMI sobre como o fundo irá
acompanhar e se manifestar sobre tal questão.
Isto pode vir como um choque, mas a mesma instituição que uma vez disse aos
Mercados Emergentes e Países em Desenvolvimento - Emerging Market and
Developing Countries (EMDs) - para rapidamente liberalizarem suas contas de capital
pode agora estar dizendo aos países para regularem os fluxos financeiros internacionais.
A nova visão do FMI é um avanço importante para uma instituição que uma vez
defendeu a liberalização obrigatória das contas de capital em todo o mundo, sobretudo
graças à insistência de mercados emergentes e países em desenvolvimento membros do
FMI assim como de economistas com ideias inovadoras dentro do fundo. No entanto,
essa visão do FMI sofre de uma série de deficiências. Este breve artigo irá discutir os
principais aspectos da nova visão do FMI acerca dos fluxos de capitais e detalhar
algumas das deficiências identificadas acima.
A “nova” visão do FMI sobre os fluxos de capitais
Na década de 1990, o FMI adotou iniciativas explícitas em prol da liberalização da
conta de capital e buscou obter jurisdição sobre as políticas de seus membros. No
entanto, algumas crises tiveram efeito sobre esse pensamento. Em dezembro de 2012, o
FMI divulgou um relatório executivo endossando a nova “visão institucional” sobre a
gestão dos fluxos financeiros internacionais (IMF, 2012b).
O FMI continua propenso a uma eventual liberalização da conta de capital dos países,
mas agora reconhece que a ideia de livre mobilidade de investimentos financeiros é um


Tradução de Igor Lopes Rocha.
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caso muito mais delicado do que o de livre comércio. O FMI agora vê que as nações
precisam, primeiro, ultrapassar um dado nível institucional, o qual muitas economias
emergentes e países em desenvolvimento ainda não atingiram. Mais importante ainda é
que agora o FMI reconhece que existe não somente benefícios, mas também riscos a
livre mobilidade dos fluxos financeiros internacionais. Os fluxos de capitais são
particularmente propensos a movimentos cíclicos, ou seja, massivas entradas seguidas
por paradas súbitas de capitais que podem ocasionar muita instabilidade financeira.
Neste sentido, a nova visão do FMI diz que as nações poderiam até usar “controles de
capitais”, renomeados como “medidas de gestão dos fluxos de capitais” - Capital Flow
Management Measures (CFMs) -, em partes anteriormente desreguladas de sua conta de
capital se associadas à adoção de outras políticas macroeconômicas, tais como: a gestão
da taxa de juros e da política fiscal, o acúmulo de reservas internacionais, e regulações
financeiras macroprudenciais. Mesmo sob tais circunstâncias, os controles de capitais
não deveriam, em geral, se diferenciar com base na moeda.
O FMI reitera o seu apoio à liberalização da conta de capital como um objetivo de longo
prazo, mas qualifica um pouco esse apoio. O FMI agora afirma que a liberalização da
conta de capital é apenas ideal após uma nação ter atingido um determinado nível de
desenvolvimento financeiro e econômico, e que a liberalização deveria ser um processo
sequencial, gradual, não o mesmo para todos os países em todos os momentos. De fato,
o fundo oferece um processo com etapas sequenciais para a liberalização dos fluxos de
capitais para seus membros.
Na visão do FMI, o controle de capitais pode ser parte do processo de liberalização e
adotado de forma sequencial. As diretrizes do FMI a respeito dos fluxos de entrada de
capitais recomendam aos países implantarem controles de capitais apenas em última
instância – ou seja, somente depois de algumas medidas, tais como o acúmulo de
reservas internacionais, a apreciação da moeda, e o corte de déficits orçamentários. O
Fundo também recomenda que o controle não seja discriminatório entre os residentes. O
FMI recomenda, ainda, diretrizes para o uso de controles sobre os fluxos de saída de
capitais, argumentando que, em geral, estes não deveriam ser utilizados, mas poderiam
ser considerados durante crises ou em condições de crise iminente.
Este novo FMI, no entanto, não é tão novo assim. Na realidade, esta posição apenas
eleva e esclarece uma visão geral mantida pela instituição desde o início dos anos 2000.
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Em 2005, o Escritório de Avaliação Independente - Independent Evaluation Office
(IEO) - do FMI conduziu uma avaliação sobre as visões da instituição a respeito da
liberalização da conta de capital e concluiu que o FMI “tem adotado uma abordagem
consistentemente mais cautelosa e nuançada para incentivar a conversibilidade da conta
de capital, e reconhecido a utilidade dos controles de capital sob certas condições,
principalmente controles sobre os fluxos de entrada”.
Desta forma, em geral, a visão institucional do FMI é apenas incrementalmente
diferente da visão identificada pelo relatório do IEO de 2005, fornecendo maiores
detalhes sobre a natureza da liberalização da conta de capital e as condições específicas
para o uso de controles de capital (ou CFMs). E, apesar de incrementais, as mudanças
efetivas representaram avanços significativos. Em particular, a visão do FMI se ampliou
significativamente em relação aos aspectos multilaterais de regulação dos fluxos
financeiros – ao reconhecer o papel de efeitos contágio dos países de origem e a falta de
coerência entre as diretrizes e os tratados de comércio e investimento.
Deficiências da Visão do FMI
A nova visão do FMI é um avanço para uma instituição que certa vez defendeu a
liberalização obrigatória da conta de capital em todo o mundo, mas ainda está fora de
sintonia com a experiência dos países e com o pensamento econômico em diversos
aspectos. Em geral, a visão do FMI: (i) continua a insistir na eventual liberalização do
mercado de capitais, apesar da falta de evidências para apoiar isso, (ii) é muito estreita
no que concerne ao uso contínuo de CFMs sobre fluxos de entrada e saída de capitais,
(iii) e carece um pouco da lógica da nova economia sobre controles de capitais, no que
diz respeito aos aspectos multilaterais de regulação das finanças internacionais.
O FMI continua a defender a eventual liberalização da conta de capital, apesar do fato
de a literatura esmagadoramente não encontrar forte correlação entre liberalização da
conta de capital, crescimento e estabilidade financeira, especialmente em EMDs. De
fato, em um novo livro intitulado Who Needs an Open Capital Account?, execonomistas do FMI, Oilvier Jeanne e Arvind Subramanian, recentemente realizaram
uma ‘meta-regressão’ na literatura e concluíram que “a comunidade internacional não
deveria promover totalmente o livre comércio de ativos, mesmo no longo prazo, porque
(como mostramos neste livro) a livre mobilidade de capitais parece ter pouco benefício
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em termos de crescimento de longo prazo, e porque há boas razões para a adoção de
controles de capitais prudenciais e não distorcidos.”
A visão do FMI sobre a gestão dos influxos de capitais também é limitada. A visão da
instituição destaca que a prioridade deveria ser dada à livre apreciação da taxa de
câmbio, ao acúmulo de reservas cambiais e ao aperto da política fiscal, a fim de reduzir
a quantidade de capital que flui para dentro dos mercados emergentes, e que CFMs
poderiam ser utilizados como um complemento ou depois de tais esforços. Não há
nenhum fundamento econômico crível para esta reivindicação. Em primeiro lugar,
novas pesquisas em teoria econômica mostram que os controles de capitais podem ser a
melhor política para internalizar as externalidades associadas aos fluxos de capitais de
risco (Korinek, 2011). Em segundo lugar, análises econométricas feitas pelo FMI,
NBER e outras instituições têm mostrado que as regulações da conta de capital Capital Account Regulation (CARs) - têm sido eficazes em atingir muitos dos objetivos
propostos. Na verdade, a própria pesquisa do FMI mostrou que as nações que
implementaram controles estiveram entre as menos duramente afetadas pela crise
financeira global. Estes estudos não diferenciaram a sequência de uso de diversas
medidas nem tampouco distinguiram se tais medidas foram baseadas no mercado e
temporárias (Ostry et al, 2010).
A regulação dos fluxos de capitais pode ser uma alternativa para a acumulação de
reservas cambiais. O acúmulo de reservas pode ser custoso para mercados emergentes e
países em desenvolvimento em termos de custo de oportunidade do investimento e
esterilização, e alguns Bancos Centrais podem nem sempre ter a capacidade de
esterilizar sem efeitos adversos à economia. Ademais, o acúmulo de reservas por países
em desenvolvimento também resulta em custos globais na forma de desequilíbrios
globais que desempenharam um papel na crise financeira internacional.
O aperto da política fiscal também pode não ser ideal ou factível no curto prazo e as
regulações da conta de capital podem dar tempo para tal ajuste. Em primeiro lugar, temse argumentado que é antidemocrático a política fiscal ser administrada para benefício
de investidores internacionais em detrimento das necessidades locais. Em segundo
lugar, e de forma mais pragmática, ajustes na política fiscal são muitas vezes processos
longos e demorados que exigem mudança na legislação (ver os debates dos EUA em
2011 e 2012, por exemplo). O equilíbrio fiscal não pode ser alterado da noite para o dia,
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mas um Banco Central ou Ministério das Finanças pode de fato implementar CARs de
um dia para o outro, seja para ganhar tempo para (seja para tolerar) um ciclo fiscal
lento.
Finalmente, não está sempre claro se uma nação deve esperar pela flutuação da taxa de
câmbio até um dado patamar antes de utilizar CARs. Como Gabor (2011) ressalta, é
difícil mensurar adequadamente a sobre ou subvalorização da taxa de câmbio,
especialmente ex ante. Também se deve reconhecer que algumas nações têm a
necessidade de uma taxa de câmbio competitiva como parte de uma estratégia de
desenvolvimento voltada para as exportações (Rapetti et al, 2012; Rodrik, 2008).
O fato de o FMI salientar que tais medidas sejam temporárias e não discriminatórias
também distorce um pouco o entendimento. Para que as CARs sejam parte de uma
política macroeconômica anticíclica, uma nação tem de ter autoridade permanente de
adotar medidas conforme os fluxos de entrada e de saída ocorram. E, pela sua própria
natureza, as CARs são discriminatórias entre residentes e não residentes. As
recomendações do FMI, portanto, contrariam suas próprias conclusões sobre os tipos de
medidas que funcionaram. Em análises econométricas que mostram um impacto
significativo dos controles de capitais em conter a volatilidade da taxa de câmbio, em
mudar a composição dos fluxos de entrada, e em possibilitar maior autonomia da
política monetária, não há tal hierarquia de quando uma nação utiliza controles, qual a
forma dos mesmos, e por quanto tempo duraram.
Sobre os fluxos de saída, o FMI ignora sua própria pesquisa que mostra que medidas
sobre os fluxos de saída de capital podem ser úteis em prevenir excessivos fluxos de
entrada. Além disso, muitos países em transição para uma maior abertura ou no
processo de desenvolvimento podem precisar implantar medidas para reduzir as saídas
de capitais, a fim de orientar o crédito para o desenvolvimento produtivo (Epstein,
2012). Em vez disso, o FMI somente sanciona medidas sobre os fluxos de saída de
capital em meio a uma crise financeira. O foco nos fluxos de saída é particularmente
importante para os países mais pobres. Países menos desenvolvidos muitas vezes não
experimentam massivos surtos de entrada, mas sim massivas saídas de capital.
A preocupação do FMI sobre os efeitos colaterais do uso prudencial de controles de
capitais é infundada. A regulação dos fluxos de capitais de forma eficiente pode causar
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aumentos ou reduções de capitais em países vizinhos que podem não ter
necessariamente repercussões negativas no sentido econômico. Em teoria, uma taxação
eficiente dos fluxos de entrada de capitais reduz a demanda por ingressos de capitais e,
assim, as taxas de juros podem cair e causar maior influxo nos países vizinhos. Esta é a
mão invisível em ação. Esses fluxos de entrada nos países vizinhos podem não ser
negativos - isso dependerá realmente (i) do estoque e da composição do investimento,
(ii) da profundidade do seu mercado de capitais, (iii) do seu saldo em conta corrente, e
(iv) do seu nível de regulação sobre os fluxos de capitais. No caso de uma nação que
opte por adotar medidas reguladoras, o custo de efeitos colaterais pode ser largamente
compensado pelo benefício de não ser o receptor de um efeito contágio durante uma
crise.
O FMI está certo ao destacar que as políticas adotadas pelos países “já devem ter
afetado o volume e a volatilidade dos fluxos de capitais tanto para economias avançadas
quanto para mercados emergentes” (IMF, 2012b, 22). No entanto, a visão do FMI
carece de especificidade e de um exame cuidadoso sobre a política dos países que
adotam controles.. Enquanto a nova visão do FMI examina os tipos exatos de regulação
da conta de capital em mercados emergentes, ela não examina igualmente que tipos de
política monetária e regulatória desencadeiam fluxos de capitais de risco mais elevados
de países desenvolvidos para países em desenvolvimento.
O FMI está ciente do fato de que pode recomendar controles de capitais para países que
não têm espaço político para implantar CFMs porque seriam considerados contestáveis
sob um acordo comercial ou tratado de investimento. O relatório final do FMI diz:
“Conforme notado, a visão institucional proposta pelo fundo não alteraria (e legalmente
não poderia alterar) os direitos e obrigações dos membros sob outros acordos
internacionais. Em vez disso, a conformidade com obrigações estabelecidas por outros
acordos internacionais continuariam a ser determinadas apenas pelas disposições desses
acordos. Assim, por exemplo, mesmo onde a visão institucional proposta pelo Fundo
reconhecesse o uso de CFMs na entrada e na saída como uma resposta apropriada de
política, essas medidas poderiam ainda violar as obrigações dos membros sob outros
acordos internacionais se estes acordos não possuírem cláusulas de salvaguarda
compatíveis com a abordagem do Fundo (IMF, 2012b, 42).”
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A Força-Tarefa do Pardee convocou uma “revisão de compatibilidade” entre as
regulações da conta de capital e o sistema de comércio em 2012 que confirma que
muitos tratados de comércio e de investimento carecem de salvaguardas adequadas
(Gallagher e Stanley, 2012). Na Organização Mundial do Comércio (OMC), nações que
se comprometeram a liberalizar o comércio de serviços financeiros internacionais não
são permitidas a regular os fluxos de capitais. Embora a OMC possua salvaguardas mais
apropriadas do que muitos acordos regionais e bilaterais, há um debate considerável se
essas salvaguardas amplamente permitem que as nações regulem os fluxos de capitais,
especialmente os fluxos de entrada. No caso de acordos regionais e bilaterais,
especialmente aqueles dos Estados Unidos, todas as formas de capital devem fluir
“livremente e imediatamente” entre parceiros comerciais e de investimento, sem
exceção.
O FMI sugere que a sua nova visão institucional poderia orientar futuros tratados de
comércio e que a instituição poderia servir como um fórum para tais discussões. É
importante que o FMI reconheça que muitas nações não terão espaço político para
implementar as novas sugestões de política econômica advindas do FMI. No entanto,
dado que a visão do FMI é demasiadamente restrita, é imperativo que as salvaguardas
futuras dos tratados comerciais e de investimento não se limitem simplesmente a aderir
à visão do FMI sobre a regulação das contas de capital. Enquanto o FMI tem autoridade
legal sobre as transações correntes, a “nova visão” não garante autoridade ao FMI sobre
a conta de capital.
A boa notícia é que o Artigo VI dos Estatutos do FMI ainda afirma que: “os membros
podem exercer tais controles conforme sejam necessários para regular os movimentos
dos capitais internacionais”. O FMI avançou parcialmente na direção correta, mas os
mercados emergentes terão de se manter à frente no que diz respeito às medidas
regulatórias apropriadas. Tais países provaram ser os melhores juízes sobre suas
necessidades e prioridades econômicas; apesar de considerarem a nova postura do FMI
acerca da globalização financeira, eles devem continuar a se atentar aos seus próprios
conselhos.
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Parte III
Emprego e Produtividade
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A Macroeconomia da Estagnação com Pleno-Emprego no Brasil
José Luis Oreiro

Os dados divulgados em novembro de 2012 pelo IBGE a respeito do PIB do terceiro
trimestre de 2012 confirmam as análises feitas anteriormente por mim em diversos
artigos publicados na grande imprensa de que a economia brasileira encontra-se numa
situação de estagnação. Após um crescimento de 2,7% em 2011, a economia brasileira
deverá crescer menos do que 1% em 2012 e apresentar um crescimento inferior a 3%
em 2013. O comportamento pífio do PIB ocorre, contudo, num contexto em que a
média móvel dos últimos 12 meses da taxa de desemprego nas regiões metropolitanas
continua sua trajetória de queda, encontrando-se hoje num valor próximo a 5,5% da
força de trabalho, menos da metade do valor observado em dezembro de 2003 (figura
1). Curiosamente, a estagnação da economia brasileira se dá num contexto de “plenoemprego” da força de trabalho.

Figura 1 - Taxa de Desemprego (período de referência de 30
dias), das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por Regiões
Metropolitanas
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Fonte: IPEADATA
Para economistas de formação puramente Keynesiana o fenômeno da estagnação com
pleno-emprego é aparentemente incompreensível. Isso porque a obtenção de um nível
de emprego elevado seria um sinal claro de que o nível de demanda efetiva prevalecente
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na economia é muito alto, o que deveria se refletir positivamente na disposição dos
empresários em realizar grandes projetos de investimento. Nesse contexto, haveria uma
correlação negativa entre a taxa de desemprego e a taxa de investimento, tornando assim
impossível a ocorrência de uma situação de estagnação e pleno-emprego.
A compreensão da lógica da estagnação com pleno-emprego exige um arcabouço
teórico mais abrangente do que a teoria keynesiana “fundamentalista”. De fato, a efetiva
compreensão desse fenômeno exige a utilização daquilo que podemos denominar de
abordagem Keynesiano-Estruturalista, a qual consiste na síntese entre a teoria
macroeconômica de inspiração Keynesiana com a Teoria Estruturalista do
Desenvolvimento.
Na teoria estruturalista do desenvolvimento, o crescimento de longo-prazo depende da
composição setorial da produção, mais especificamente depende da participação da
indústria de transformação no PIB. Isso porque a indústria é o motor de crescimento de
longo-prazo das economias capitalistas uma vez que ela é a fonte ou a principal difusora
do progresso técnico para a economia como um todo, é o setor com maiores
encadeamentos para frente e para trás na cadeia produtiva, é a fonte das economias
estáticas e dinâmicas de escala e o setor cujos produtos possuem a maior elasticidade
renda de exportação, permitindo assim o relaxamento da restrição externa ao
crescimento (Oreiro e Feijó, 2010). Sendo assim, o crescimento da economia no longoprazo é extremamente dependente do crescimento da produção industrial.
A partir desse referencial teórico, podemos constatar que a estagnação recente da
economia brasileira é decorrência da estagnação da produção industrial. Com efeito, a
média móvel dos últimos 12 meses da produção física da indústria de transformação
ficou estagnada ao longo do ano de 2011, apresentando uma nítida tendência de queda
ao longo do ano de 2012 (Figura 2). A estagnação/queda da produção industrial foi
acompanhada pela estagnação/queda da produtividade do trabalho na indústria
(decorrência da lei de Kaldor-Verdoorn). Como a indústria é o setor da economia que
utiliza mais intensamente máquinas e equipamentos não é surpresa se verificar que a
estagnação/queda da produção industrial tem sido seguida por uma forte contração da
formação bruta de capital fixo da economia brasileira a partir do segundo trimestre de
2011.
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Figura 2

Fonte: IPEADATA
Qual a razão da estagnação da produção industrial? Essa situação não se deve a uma
suposta escassez de demanda agregada, haja vista que as vendas no varejo, conforme
podemos visualizar na figura 3, mantém uma nítida tendência de elevação e, mais
importante, o faturamento da indústria também continua aumentando, apesar da
estagnação da produção física, conforme verificamos na figura 4.
Figura 3
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Fonte: IPEADATA.
Por fim, mas não menos importante, o grau de utilização da capacidade produtiva da
indústria, embora tenha tido uma queda nos últimos meses, continua em patamares
historicamente elevados, conforme podemos constatar na figura 4 abaixo.
Figura 4

Fonte: IPEADATA.
A explicação para esses fatos é que a indústria brasileira não está conseguindo ter
acesso a demanda doméstica, uma vez que o acesso a essa demanda depende da sua
competitividade, a qual vem sendo corroída de forma sistemática pelo crescimento dos
salários na frente da produtividade do trabalho e pela apreciação da taxa real de câmbio.
De fato, a relação custo unitário do trabalho/taxa real efetiva de câmbio aumentou nada
menos do que 60% entre dezembro de 2001 e dezembro de 2011, conforme se verifica
na figura 5 abaixo.
Figura 5
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Fonte: IPEADATA.
A perda de competitividade da indústria somada com uma expansão ainda robusta da
demanda doméstica, em função dos efeitos combinados do crescimento dos salários e
das medidas de estímulo do governo, acaba atuando como elemento catalisador do
processo de substituição da produção doméstica por importações, a qual se expressa na
brutal elevação do coeficiente de penetração das importações, que passou de 10% em
2003 para 21% em 2012, conforme se constata na figura 6. A substituição da produção
doméstica por importações explica o aparente paradoxo do aumento do faturamento da
indústria num contexto de estagnação da produção física, uma vez que a indústria
brasileira está se transformando crescentemente numa maquiladora.
Figura 6
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Fonte: IPEADATA.
Por fim, o ritmo robusto de expansão da demanda doméstica, alimentado pelo
crescimento dos salários na frente da produtividade do trabalho e pelas políticas de
estímulo à demanda por parte do governo, atua no sentido de aumentar a demanda por
serviços, os quais são altamente intensivos em mão de obra, razão pela qual a
estagnação da produção industrial se faz acompanhar por um elevado nível de emprego.
A lógica do ciclo-vicioso da estagnação com pleno-emprego no Brasil pode ser
visualizada por intermédio da figura 7 abaixo.
Figura 7– O ciclo vicioso da estagnação com pleno-emprego
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Fonte: Elaboração própria.
Nesse contexto, constata-se que as medidas de estímulo a demanda agregada feitas pelo
Ministério da Fazenda e pelo Banco Central são ineficazes para lidar com o problema de
estagnação com pleno-emprego porque não atuam no sentido de eliminar a perda de
competitividade da indústria brasileira. Na verdade, tais medidas podem piorar o
problema à medida que, ao atuarem no sentido de manter a taxa de desemprego num
nível baixo, reforçam a tendência dos salários reais em crescer na frente da
produtividade do trabalho, contribuindo assim para a tendência de aumento do custo
unitário do trabalho.
A restauração da competitividade da indústria requer uma mudança na “arquitetura
macroeconômica”, ao invés de medidas pontuais, como vem sendo feito até o momento
pelo Ministério da Fazenda. Em particular, é necessário instituir um regime de política
macroeconômica12 que gere endogenamente uma taxa de câmbio competitiva a médio e
longo-prazo e um crescimento dos salários reais em linha com a produtividade do
trabalho; ao mesmo tempo em que viabiliza um aumento significativo do investimento
público em obras de infraestrutura.
12

A esse respeito ver Oreiro (2012).
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Mudança Estrutural e Crescimento: consequências da política
econômica de estabilização para o desempenho da economia brasileira
nos anos 1990 e 2000
Carmem Feijó e Marcos Tostes Lamonica

Introdução
O debate recente sobre os possíveis prejuízos ao crescimento de longo prazo do
processo de desindustriação da economia brasileira data dos anos 1990, com o processo
de abertura econômica (IEDI, 2005). Duas posições podem ser identificadas atualmente.
Uma que aponta a desindustrialização como um fato positivo ou ‘natural’ no sentido de
que é decorrência do processo de desenvolvimento (Rowthorn e Wells,1987; dentre
outros), e outra como negativo, quando se verifica antes que a economia tenha tido a
oportunidade de explorar plenamente as vantagens de uma indústria madura (Palma,
2010, Oreiro e Feijo, 2010, dentre outros). Como a economia brasileira tem crescido
relativamente menos que demais economias emergentes, assume-se que a perda de
importância da manufatura no PIB pode em parte explicar esta performance. Porém, o
relativo baixo crescimento tem sido acompanhado de uma melhora no padrão de vida da
população. Essa melhora tem sido liderada pelo consumo das famílias, sinalizando que
ambas a massa de salário e o salário médio cresceram em termos reais. Assim, o
crescimento relativamente baixo enfrentado pela economia brasileira frente a demais
economias emergentes não pode ser atribuído exclusivamente a fatores de oferta
(desindustrialização) ou de falta de demanda. Nosso argumento é que esta performance
deve ser entendida como o resultado da interação entre a evolução da estrutura
produtiva com estímulos da conjuntura econômica, ou seja, de demanda.
O crescimento de economias em desenvolvimento é associado à mudança estrutural, e
seu dinamismo depende de como os estímulos de demanda agregada são transmitidos à
estrutura de oferta para promover a mudança na direção do desenvolvimento e
fortalecimento de setores produtivos com maior potencial de agregar valor. Estabelecese, assim, uma relação de interação entre a estrutura produtiva determinando os limites
do crescimento e, ao mesmo tempo, o tipo, o ritmo e a intensidade do crescimento
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determinando mudanças na estrutura produtiva (Ocampo, 2005). Essa interação
descreve um movimento de causação circular cumulativo, que tanto pode gerar efeitos
positivos e resultar um círculo virtuoso de rápido crescimento econômico, como pode
levar a ‘armadilhas’ de crescimento lento.
O processo de mudança estrutural em economias periféricas integradas economicamente
implica o comprometimento de políticas econômicas que ampliem o seu espaço para
promover o crescimento econômico. Para a teoria kaldoriana, mudanças na estrutura
produtiva na direção de aumentar o peso de setores mais intensivos em tecnologia
permitirão ganhos de competitividade não preço, contribuindo para a diversificação na
pauta de exportação da economia, o que em longo prazo relaxa a sua restrição externa
ao crescimento. Políticas sociais, de cunho distributivo, se indispensáveis para a
melhoria da desigualdade, não substituem políticas de crescimento de longo prazo, que
implicam aumento do investimento e da produtividade, pois serão estas que irão garantir
a geração de emprego de qualidade e renda, necessários para sustentar o círculo virtuoso
de crescimento.
O argumento a ser discutido neste texto é que a estrutura produtiva atual, com perda de
peso do setor de manufatura, é fruto dos estímulos pelo lado da demanda agregada,
resultantes da política macroeconômica, sob a orientação neoliberal, nas duas últimas
décadas. A referencia analítica sobre as consequências desta mudança estrutural para o
crescimento econômico se faz segundo o modelo teórico neo-kaldoriano, de
crescimento liderado pela demanda (Setterfield, 2010, dentre outros). Nesta formulação
teórica, a especificidade de como se dá a trajetória de crescimento depende de como
ocorre a interação entre o regime de produtividade – que descreve a determinação do
crescimento da produtividade pelo coeficiente de Verdoorn – e o regime de demanda –
que descreve como os efeitos distributivos afetam os componentes da demanda
agregada. Assim, importa identificar que forças lideram o crescimento da demanda ao
longo do tempo e como interagem com a estrutura da oferta. Por exemplo, um aumento
na massa de salários em termos reais, que representa igualmente um aumento na
participação dos salários na renda, provoca uma expansão da demanda agregada pelo
aumento no consumo. Essa expansão do produto seria, portanto, induzida pelos salários
(wage-led), e assim, o consumo variaria à medida que a taxa salário variasse. Na medida
em que o aumento do consumo induz o aumento do investimento, o crescimento
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econômico pode ocorrer de forma equilibrada. Quando o investimento responde
fortemente à variação na participação dos lucros na renda, o aumento da taxa de lucro,
ao induzir o investimento, é que estaria elevando a demanda agregada que, pelo
princípio da demanda efetiva, aumenta produto e renda. Portanto, através do
investimento, a expansão da taxa de lucro induziria o crescimento econômico do tipo
profit-led, e propiciaria o desenvolvimento equilibrado das estruturas de oferta e de
demanda.
O que observamos na economia brasileira é que a parcela dos salários na renda tem
aumentado por força de políticas redistributivistas, e a apreciação cambial tem
provocado crescimento do salário real. Porém, como veremos, esta mudança no padrão
distributivo não tem alavancado de forma sustentada o investimento produtivo,
induzindo baixas taxas de crescimento do produto e da produtividade. Dada esta
avaliação, o objetivo deste texto é, com evidências estatísticas, mostrar como mudanças
na estrutura e na demanda agregada explicam o ritmo de crescimento nos anos 1990 e
2000. Dividimos este texto em mais duas seções e uma breve conclusão. Na seção
seguinte argumentamos como a mudança na composição do produto industrial tem
contribuído para reduzir os ganhos de produtividade agregados e competitividade, e ,
em seguida, discutimos a mudança estrutural e o regime de demanda.
Mudança estrutural, produtividade industrial e competitividade
A evolução das taxas de crescimento da indústria de transformação tem mostrado que o
setor tem perdido dinamismo, no sentido de que sua trajetória de crescimento tem sido
abaixo da média dos demais setores (Gráfico 1). Este menor ritmo de crescimento se
mantém, mesmo com a retomada observada desde meado de 2003, que contudo foi
interrompida com a crise financeira internacional no último trimestre de 2008. A breve
recuperação em 2009 também perdeu fôlego nos anos seguintes.
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Gráfico 1: Taxa de crescimento (%) das Indústrias de Transformação e Valor
Adicionado Total
1996.1-2013.1, Série dessazonalizada, base: média 1995=100

Valor Adicionado Total

Ind. Transformação

Fonte: IBGE: Contas Nacionais Trimestrais
Dentro da indústria, no período 1996-2010, mudanças ocorreram na direção de uma
maior concentração do produto na produção de bens de média baixa tecnologia (Tabela
1), que se acentuou a partir de 2003, com a valorização dos termos de troca (Feijo e
Lamonica, 2012).
Tabela 1: Participação % do Valor da Transformação Industrial da Indústria de
Transformação- grupo de setores, 1996 e 2010
Grupos
de
setores
da
Ind.
Transformação
baixa tecnologia
média baixa tecnologia
Fab. de produtos derivados do petróleo
média alta tecnologia
alta tecnologia
Fonte: IBGE- Pesquisa Industrial Anual.

1996

2010

29,4
26,5
5,6
25,8
11,5

28,9
37,5
14,4
28,5
5,1

Vale destacar que o ganho expressivo de peso do setor de média baixa tecnologia se deu
pelo aumento de participação na produção de produtos derivados do petróleo. A maior
especialização produtiva em setores de média baixa tecnologia leva a um baixo
crescimento da produtividade para a indústria de transformação como um todo, pois,
seu potencial de disseminação de ganhos de produtividade é relativamente menor. O
Gráfico 2 mostra a evolução da produtividade industrial desde meado dos anos 1990.
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Esta se recuperou na segunda metade dos anos 199013 a partir da abertura econômica,
mas com queda no nível do emprego. O processo de modernização do parque industrial
nos anos 1990, permitido pela abertura com câmbio apreciado, provavelmente teria se
esgotado já no início dos anos 2000, que sem a retomada dos investimentos em ativo de
capital, resultou em evolução negativa da produtividade14.
Gráfico 2: Produtividade, Emprego e Valor Adicionado da Indústria de Transformação
2000-2009 Base: 1995=100

Fonte: IBGE, Contas Nacionais base ano 2000.
A perda de eficiência da indústria manufatureira nos anos 2000, agravada pela
valorização da moeda a partir de 2003, tem elevado o custo do trabalho, levando a perda
de competitividade. Assim, o principal impacto do aumento no custo do salário é sobre
a competitividade do setor industrial que mostrou superavits na balança comercial
apenas para os bens de média e baixa tecnologia, e deficits na balança de bens de média
e alta tecnologia de 1996 a 2011 (Gráfico 3). Estes comportamentos variaram de
intensidade ao longo do período analisado. Entre 1996-2011, as exportações líquidas do
setor de baixa e média baixa intensidade tecnológica cresceram a uma taxa média de
8,0% aa contra um aumento de 16,0% aa dos déficits do agrupamento de produtos mais
intensivos em tecnologia. No mesmo período, o saldo positivo gerado pelas exportações
de produtos primários cresceu a taxa média de 58,8% aa. Em um intervalo mais
recente, entre 2006 e 2011, o déficit dos setores mais intensivos em tecnologia cresceu

13

Ver, por exemplo, Bonelli, 2002, Feijó, 2003, dentre outros.
Assim, a partir dos anos 2000, a evolução da capacidade de agregação de valor da mão de obra
empregada foi declinante sinalizando baixa capacidade de exploração de economias de escala e de
incorporação de novas tecnologias.
14
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53,0% aa ante um decrescimento da geração de superávits daqueles menos intensivos
em tecnologia de 1,8 % aa no mesmo período, enquanto as exportações líquidas dos
demais produtos cresceram em média em torno de 35,0 % aa. Este movimento sinaliza
que a demanda doméstica por bens mais intensivos em tecnologia vem crescendo mais
rapidamente que a demanda externa por produtos básicos15, o qual a indústria brasileira
parece estar se especializando.
Gráfico 3: Balança Comercial da Indústria de Transformação por Intensidade
Tecnológica e Demais Produtos
Brasil – 1996-2011 (US$ Milhões FOB)
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Fonte: IEDI, 2012, elaboração própria.
A persistência da apreciação do câmbio principalmente a partir de 2004, somado ao
aquecimento da demanda interna em função dos programas governamentais de
transferência e distribuição de renda, de expansão do crédito e aumentos do salário real,
pode explicar o déficit crescente dos produtos de alta e média alta intensidade
tecnológica. Um corolário desse período relativamente longo de apreciação cambial é a
redução do custo do bem de capital importado. No caso brasileiro, a tendência à
apreciação é também acompanhada de elevada volatilidade da taxa de câmbio. Assim,
15

O aumento da demanda internacional de produtos básicos pode ser explicado pelo crescimento
acelerado dos países emergentes que gerou demanda adicional desses bens na forma de bens
intermediários e de alimentação. No entanto, os bens manufaturados (e industrializados) sofrem
momentaneamente com a crise econômica nos países ricos, a China é grande exportadora dos mesmos,
porém não é uma grande consumidora. Isso poderia explicar a relativa (a) redução das exportações de
manufaturados e, (b) o aumento da demanda de produtos primários, ambos em termos mundiais. Pela
hipótese acima, haveria uma tendência a perda de participação das exportações mundiais de
manufaturados (bens industrializados menos intensivos em tecnologia) nas exportações totais.
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se por um lado o câmbio apreciado é um estímulo ao investimento sua elevada
volatilidade aliado à incerteza em relação ao comportamento futuro da economia inibe o
desenvolvimento e produção local de bens de maior valor adicionado, pois tende a
produzir uma realocação de recursos desfavorável ao desenvolvimento deste grupo de
bens.16 Entretanto, o aumento das exportações líquidas de produtos básicos em um
ambiente de câmbio apreciado e volátil não sustenta o crescimento de longo prazo, haja
vista o baixo dinamismo desse setor como indutor de um crescimento acelerado. Os
setores intensivos em tecnologia são a principal fonte de difusão tecnológica para toda a
economia. Assim, o país, desde a abertura econômica, ao aumentar sua especialização
na produção de bens de menor valor adicionado, estaria em um caminho oposto ao
sugerido pela teoria kaldoriana.
Mudança estrutural e comportamento da demanda agregada
A dinâmica da evolução da estrutura industrial brasileira após a abertura econômica,
com clara tendência à especialização em setores de média baixa tecnologia, pode ser
explicada, em grande parte, pelo contexto macroeconômico marcado por políticas
liberalizantes e com ênfase na estabilização interna. Mesmo a retomada dos planos de
desenvolvimento nos anos 1990 e 2000 não foram suficientes para reverter a tendência à
especialização da indústria na produção de bens de baixo valor. Dito de outra forma,
dada a ausência ou menor relevância da indução de políticas industriais para explicar a
evolução da estrutura produtiva, coube aos estímulos da política macroeconômica
melhor responder pelo resultado observado.
Tomando a evolução do crescimento do PIB como parâmetro, dividimos o período da
abertura com estabilização de preços até 2012 em dois sub-períodos: 1995-2003 e 20042012 (Tabela 2).17 Muito sucintamente podemos dizer que de 1995 a 2003, as forças de
mercado foram insuficientes para induzir uma mudança estrutural na direção de uma
indústria madura a la Kaldor, apesar da retomada do crescimento da produtividade na
segunda metade dos anos 1990. O investimento mostrou crescimento negativo (-0,5%
aa), o que pode ser atribuído, em parte, à política de juros reais elevados e aos choques
16

Nesta situação importar bens industrializados com maior conteúdo tecnológico torna-se mais barato que
produzi-lo no país. Isto torna a economia brasileira mais vulnerável aos abruptos ciclos de financiamento
externo e a flutuações pontuais dos preços externos das commodities (Ocampo, 2011, p 13).
17
Esta divisão, mesmo sendo arbitrária, permite caracterizar em grandes linhas os regimes de
crescimento.
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externos que adicionaram elevada incerteza às decisões econômicas. A taxa de
investimento foi, em média, de 16,6% no período.
Tabela 2: Taxa de crescimento geométrica (%) dos Componentes da Demanda
Agregada
Períodos escolhidos: 1995-2003 e 2004-2012
PIB

Consumo
Adm.
Famílias
Publicas
1995-2003 1,9
1,5
1,6
2004-2012 3,9
4,9
3,3
Fonte: IBGE, Contas Nacionais base ano 2000.

FBKF

Exportação

Importação

-0,5
6,9

7,7
4,6

0,0
12,0

Entre 2004 a 2012, a taxa de crescimento média do PIB aumentou significativamente.
Neste período, políticas de transferência e de aumento do salário mínimo real, somadas
a tendência à apreciação cambial proporcionaram uma mudança no regime de
crescimento, que passou a ter no consumo das famílias, o principal estímulo ao
crescimento. Mesmo com a taxa de formação bruta de capital fixo crescendo em média
6,9% aa, a taxa de investimento ainda se sitou em patamar relativamente baixo (17,8%),
para alavancar a taxa de crescimento de longo prazo da economia. Novamente se
observa que os estímulos da demanda doméstica, em um contexto de apreciação da taxa
de câmbio, não promoveram mudança na estrutura da oferta, fazendo avançar a
introdução do progresso técnico com rapidez suficiente para evitar estagnação da
produtividade. Vale observar ainda que a recuperação da taxa de crescimento do
investimento a partir de 2004 foi interrompida pela crise financeira internacional. Desse
modo, a partir de 2004, a economia brasileira parece estar em um regime de demanda
liderado pelo salário, com aumentos no salário real acima da produtividade. Este cenário
implica elevação do custo unitário real do salário, que provoca perda de competitividade
dos produtos industriais, induzindo um processo de desindustrialização precoce e de
aumento da restrição externa de longo prazo (Lamonica e Feijo, 2013).
Conclusão
O crescimento do produto sem um desenvolvimento tecnológico satisfatório não
sustenta uma taxa de crescimento, seja do produto ou da renda per capita, ao longo do
tempo. Quando a política viesada pela conjuntura sobrepõe os objetivos de longo prazo
não necessariamente um crescimento robusto de longo prazo se sustentará. Assim, o
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baixo crescimento enfrentado recentemente pela economia brasileira frente às
economias em desenvolvimento não deve ser atribuído somente a fatores de oferta
(como uma possível desindustrialização) ou insuficiência de demanda, mas como
resultado de efeitos cumulativos da interação entre a evolução da estrutura produtiva
com as políticas de estímulo de demanda ao longo dos anos. Portanto, a partir dos anos
1990 o crescimento do produto potencial ficou vulnerável à própria evolução da
conjuntura econômica, que foi delineando a estrutura produtiva e o ritmo de
crescimento do produto.
Some-se a isto o contexto internacional de elevada incerteza e desaceleração do
comércio após 2008, que não favorece o ambiente para investimento em ampliação de
capacidade e introdução de inovação, requisitos essenciais para a retomada do
crescimento da produtividade. Assim, sem os estímulos corretos do lado da demanda
agregada, a tendência será a de que a mudança estrutural prossiga na direção das
vantagens comparativas, retardando mais uma vez o avanço do processo de
industrialização na direção da endogenização do progresso técnico.
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A Geração de Emprego Formal e Trabalho (in) decente no Brasil: uma
incursão no debate
Maria de Fátima Garcia, Eliane Araújo, Elisangela Araujo, Mara Lucy Castilho e
Rinaldo A. Galete

Introdução
O mercado de trabalho brasileiro parece ter alcançado, nos últimos anos, o chamado
pleno emprego tendencial, com a taxa de desemprego aberto ingressando em queda
firme: de 12,3% em 2003, para 5,5% em 2012, segundo dados da Pesquisa Mensal de
Emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/PME). Vale notar, que
desde meados de 2000, o crescimento do emprego ocorreu em um contexto de
crescimento do produto: 4,8% a.a, em média, entre 2004 e 2008, na qual se observou
não só a maior criação líquida de empregos, mas também a melhoria generalizada dos
indicadores do mercado de trabalho.
Na fase após 2008, porém, parece ter ocorrido o desaparecimento de tal correlação, uma
vez que o crescimento do emprego, paradoxalmente, tem se evidenciado em um cenário
de baixo desempenho da economia, que cresceu apenas 2,7% em 2011 e 0,9% em 2012,
cifras que representam pouco mais da metade do crescimento obtido pelos países
emergentes e é, inclusive, inferior ao crescimento mundial, que ainda se encontra
abalado pelos efeitos da crise financeira.
Nesse aspecto, não obstante, a variação quantitativa positiva do emprego que vem
caracterizando o mercado de trabalho brasileiro, há que se indagar sobre a qualidade dos
empregos gerados, ou seja, investigar se estes podem ser considerados como trabalho
decente, sobretudo, pelo fato de seu aumento estar ocorrendo em um cenário de
desaceleração/estagnação da economia.
Por trabalho decente, entende-se o trabalho produtivo e adequadamente remunerado,
exercido em condições de segurança e garantidor de uma vida digna para o trabalhador
e sua família. Apesar do vínculo formal em si já constituir um indicador de trabalho
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decente, ainda é requerida a garantia dos direitos fundamentais do trabalho, inclusive
relativos à livre organização sindical e à possibilidade de negociar coletivamente o
contrato e as condições de trabalho; acessibilidade à proteção social, entre outros
aspectos.
Nessa perspectiva, o objetivo principal deste estudo consiste em analisar, teórica e
empiricamente, a evolução recente do emprego no Brasil, a partir das informações
disponibilizadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), pelo
comparativo das pesquisas relativas ao ano de 2007 e de 2011, com o intuito de
identificar possíveis mudanças. Toma-se por pressuposto que o vínculo formal é
condição necessária, mas não suficiente, para a existência do trabalho decente, e mais,
que a fase de desaceleração econômica que se seguiu à crise financeira mundial pode ter
exercido impacto negativo sobre o grau de decência do trabalho no Brasil, uma vez que
o emprego tem crescido, a despeito do baixo crescimento do produto.
Para cumprir com seu objetivo, este breve artigo explora os aspectos principais relativos
ao acesso e à qualidade dos postos de trabalho gerados, avaliando indicadores como
formalidade, direitos fundamentais no emprego (equidade salarial para diferentes gênero
e cor, assim como a extensão da jornada de trabalho). Este trabalho se divide da
seguinte forma: a Seção 2 formaliza o conceito e o contexto do surgimento da ideia de
trabalho decente, mundialmente e também no Brasil. A terceira seção apresenta e
discute os dados da PNAD a partir de várias desagregações, a fim de avaliar se a
promoção do trabalho decente constitui (ou não) característica da fase recente do
desenvolvimento

brasileiro

(2007-2011).

Finalmente,

tem-se

os

comentários

conclusivos.
Trabalho decente: Aspectos teóricos e contexto histórico
O conceito de trabalho decente foi formalizado oficialmente em 1999, pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT), por ocasião da 87ª Conferência Internacional do
Trabalho, realizada em Genebra, e se refere ao trabalho produtivo, que gera renda
adequada ao sustento do trabalhador e sua família, ao mesmo tempo em que respeita os
direitos fundamentais no emprego (ao trabalhador assalariado e por conta própria),
como por exemplo, segurança, equidade, proteção social adequada, normas sociais e
direitos dos trabalhadores e diálogo Social (OIT, 2013).
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A ideia central, embutida no conceito de trabalho decente, é a de que a renda
proveniente do trabalho é a principal fonte de remuneração e único meio de vida para a
grande maioria das pessoas, logo, só o trabalho decente pode se constituir em uma
forma de superação da pobreza e extrema pobreza, da redução da desigualdade social e
da ampliação da cidadania e governabilidade democrática. Além disso, o contexto
histórico do debate se insere na intensificação da integração econômica mundial e seus
efeitos sobre o mundo do trabalho, notadamente, o aumento expressivo das taxas de
desemprego e a precarização do trabalho. Nesse aspecto, os princípios que
fundamentam a ideia de trabalho decente dizem respeito: i) ao direito ao trabalho, ii) à
geração de empregos de qualidade, iii) à proteção à pessoa que depende do trabalho
para viver e iv) à organização, voz e representação de interesses dos agentes do mundo
do trabalho.
No Brasil, a promoção do trabalho decente foi um compromisso assumido em junho de
2003 entre o governo brasileiro e a OIT, cujo acordo prevê o estabelecimento de um
programa especial de cooperação técnica para a promoção de uma agenda nacional de
trabalho decente, que foi oficialmente elaborada em maio de 2006, após consulta às
organizações de empregadores e de trabalhadores (MTE, 2013).
A partir daí, criou-se um Comitê Executivo, composto pelos diversos ministérios e
secretarias de Estado, sob a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
cuja responsabilidade é formular projetos e mobilizar recursos técnicos e financeiros
necessários para à implementação, monitoramento e a avaliação dos referidos projetos.
O intuito, como celebrado no acordo, é a promoção do trabalho decente no país, como
um aspecto fundamental do processo de desenvolvimento recente.
Dinâmica recente do crescimento e trabalho decente no Brasil
O período a partir da década de 2000 engloba diferentes fases no que se refere à
evolução do produto e do emprego no país. No início da década, notadamente entre
2000 e 2003, vigorou uma tendência de continuidade das características observadas nos
anos 1990, qual seja, a de uma forte elevação da taxa de desemprego aberto,
acompanhado da deterioração generalizada dos indicadores do mercado de trabalho.
Nesta fase foi marcante, o aumento da informalidade, o crescimento do número de
empregados sem carteira assinada e trabalhadores por conta própria, em detrimento das
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ocupações formais. Nessa etapa, as taxas de expansão do produto foram extremamente
baixas, contribuindo para que as condições exigidas para a existência de trabalho
decente fossem abaladas.
A fase subsequente, entre os anos de 2004 até 2008, foi caracterizada pela recuperação
do PIB e pelo declínio firme da taxa de desemprego, acompanhada da melhoria de
grande parte dos indicadores do mercado de trabalho, com o aumento do grau de
formalização das ocupações e a redução dos postos de trabalhos precários. Contudo, o
advento da crise financeira mundial, no ano de 2008, contribuiu para a conformação de
um ambiente de estagnação que, somados às condições da conjuntura doméstica, vem se
traduzindo no crescimento pífio do produto, à despeito da manutenção do ritmo de
crescimento do emprego, como mostra o Gráfico 1.
Gráfico 1: Evolução do PIB e da taxa de desemprego, Brasil, (2002-2012)

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de IBGE/SNC e IBGE/PME, (2013)
Em vista do cenário escrito e com o objetivo de caracterizar, sob a perspectiva do
trabalho decente, os postos de trabalho gerados no contexto pós crise, serão comparados
os dados da última PNAD (2011), com os dados do ano de 2007, quando o emprego
gerado se dava no contexto de crescimento econômico. A ideia é avaliar se os empregos
gerados no contexto de estagnação mantém as características daqueles gerados quando a
economia estava crescendo.
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Neste propósito, para analisar as condições do mercado de trabalho brasileiro sob ótica
do emprego decente serão destacados alguns aspectos principais relativos à formalidade
do emprego e ao respeito aos direitos fundamentais no emprego (equidade salarial para
diferentes gênero e cor e tamanho da jornada de trabalho).
Iniciando pela questão da formalidade, os dados da PNAD apontam para uma redução
do grau de formalidade da economia no período: de 52,80% em 2007 para 52,46% em
2011, e o consequente aumento dos ocupados informais, de 47,19% para 47,54% neste
período (+0,74%). Apesar da pequena elevação do grau de informalidade, um aspecto
notável do mercado de trabalho é que a informalidade ainda caracteriza quase metade
das ocupações brasileiras. Portanto, embora tenha ocorrido apenas uma ligeira elevação
da informalidade, esta representa uma reversão da trajetória anterior, que desde o início
dos anos 2000 seguia tendência de aumento dos empregos formais, que é a
disseminação dos contratos regulares, definidos segundo a legislação vigente.
Na sequência, a análise volta-se para a evolução dos rendimentos do trabalho e os
direitos fundamentais do emprego, em especial a questão da equidade salarial. Nesse
aspecto, a Tabela 1 apresenta o rendimento médio do trabalho dos ocupados, segundo o
setor de atividade, em 2007 e 2011. De um modo geral, verifica-se a melhoria do
rendimento real quando se comparam os dois anos, no entanto, percebe-se que o
rendimento do trabalho se manteve praticamente estagnado em alguns setores
importantes, como a indústria (que passou de R$ 1.280,80 para 1.287,08) e no comércio
(R$ 1.038,013 para 1.043,22), refletindo o fraco desempenho da economia.
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Tabela 1- Rendimento real médio, em reais, do trabalho principal das pessoas ocupadas
por gênero e cor em cada setor de atividade no Brasil, 2007 e 2011
2007
Setores
atividade
Agrícola

de Total

Indústria
Construção Civil
Comércio
Serviços
Func. Público
Doméstico

920,43
1.280,8
0
749,18
1.038,1
3
966,25
1.800,8
3
328,19

Rend Fem Rend Masc
branco
branco
877,00

1.226,92

1463,5

1.724,93

1.596,21

981,86

1.028,51
991,86

1.408,46
1.515,05

1.918,55

2.424,55

347,80
2011

541,45

Rend Fem
não
branco
426,67
709,27

Rend
Masc não
branco
555,69
1.048,10

651,00
596,57

616,71
712,44

605,00
1.379,24

776,25
1.311,17

340,56

433,27

1.153,1
534,54
696,18
1.098,72
1.537,10
Agrícola
3
1.287,0
888,58
1.313,07
1.833,49
2.161,01
Indústria
8
Construção Civil 938,58 1.999,75
1.230,11
849,39
772,62
1.043,2
747,39
892,55
1.288,53
1.764,54
Comércio
2
1.210,5
757,95
972,50
1.242,61
1.898,07
Serviços
3
2.255,3
1.727,93
1.642,65
2.043,58
3.037,51
Func. Público
5
Doméstico
411,16 435,73
678,34
426,66
542,81
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados das Pnads de 2007e 2011
No que se refere ao diferencial de salários, a Tabela 2 também evidencia que este é
marcante no mercado de trabalho brasileiro, tanto quando se analisa as diferenças por
sexo ou cor. Embora diversos estudos tenham mostrado que a diferença salarial, entre
homens e mulheres e brancos e não brancos, tem seguido tendência declinante no
Brasil, esta ainda continua persistente, indo na contramão da proposta de promoção do
trabalho decente no país.
Finalmente, um indicador do trabalho decente é o tempo médio de trabalho da
população ocupada. De acordo com os dados da PNAD, entre 2007 e 2011,
aproximadamente 50% da população ocupada trabalhava entre 40 a 44 horas semanais.
Apesar da maioria dos trabalhadores estarem dentro da jornada de trabalho média,
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considerada normal, é interessante notar que o percentual de ocupados com jornada
acima de 44h, por setor de atividade, está presente em todos os setores da economia,
sendo a proporção muito mais elevada no setor da economia que mais emprega: o de
serviços. Repare-se que, no setor de alojamento e alimentação e; no setor de transporte,
armazenagem e comunicação, o percentual de trabalhadores que têm a carga horária
semanal acima de 44 horas semanal é 51% e 45%, respectivamente em 2011,
demonstrando claramente indícios de um reduzido grau de decência, nesses ramos,
conforme mostra a Tabela 2.
Tabela 2: Pessoal ocupado com jornada de trabalho semanal acima de 44 horas por setor
de atividade no Brasil, 2007 e 2011
Setores de atividade
2007
2011
Agrícola
35
30
Indústria
37
33
Construção Civil
46
37
Comércio
49
40
Alojamento e alimentação (serviço)
57
51
Transporte, armazenagem e comum.(serviço)
50
45
Func. Público
17
13
Educação, Saúde (serviço)
13
11
Doméstico
34
29
Outros Serviços (serviço)
30
28
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados das Pnads de 2007 e 2011
Pelo exposto, percebe-se que parte significativa dos trabalhadores ainda se encontra
sujeita à jornadas de trabalho extensas, sobretudo nos serviços, de modo que há muito o
que ser modificado para que se possa avançar na construção de uma agenda de trabalho
decente no país.
Considerações finais
O objetivo deste estudo foi analisar as condições do mercado de trabalho brasileiro, sob
a ótica do trabalho decente, avaliando alguns dos principais indicadores de acesso e
qualidade dos empregos gerados (grau de formalidade; direitos fundamentais no
emprego, como equidade salarial, extensão da jornada de trabalho; etc.), a partir de uma
comparação entre os anos de 2007 e 2011. A ideia foi investigar possíveis mudanças de
trajetória, haja vista que após 2008, continuou a haver uma evolução quantitativa
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positiva do emprego, porém, desta vez, em um contexto de baixo desempenho, ou
ainda, de desaceleração/estagnação da economia.
Os principais resultados evidenciaram que, não obstante tenha ocorrido a elevação do
emprego, este ocorreu a despeito do aumento do grau de informalidade da economia,
que embora pequeno, representou uma reversão da trajetória após 2002, que era de
aumento do grau de formalização das relações de trabalho. Ademais, trata-se de uma
característica perversa do mercado de trabalho, uma vez que abarca quase que metade
das ocupações brasileiras são informais.
Um segundo aspecto a mencionar, refere-se ao rendimento médio obtido pelos
ocupados. De um modo geral, observou-se a melhoria do rendimento real, de 2011 em
relação ao ano de 2007. No entanto, percebeu-se que o rendimento do trabalho se
manteve praticamente estagnado em setores importantes, como a indústria e o comércio,
crescendo mais em alguns setores de menor importância relativa, como os serviços
públicos e a construção civil. Ademais, permanecem diferenciais salariais expressivos
quando se observam sexo e cor dos ocupados.
Finalmente, vale notar que prevalece, em todos os setores da economia, um percentual
significativo de trabalhadores que trabalham acima da jornada de trabalho regular (44
horas semanais), fato que é mais gritante no setor da economia que mais emprega: o de
serviços, no qual cerca da metade dos trabalhadores se sujeita a jornadas de trabalho
exaustivas.
Diante das evidências acima, percebe-se que a promoção do trabalho decente no país
tem um grande desafio, qual seja, o de lutar contra a informalidade nas relações de
trabalho; contra o preconceito, que gera diferenciais salariais relevantes e o desrespeito
à legislação vigente no que se refere à duração da jornada de trabalho. Mas, além dos
fatores estruturais, um fator fundamental que tem impactado negativamente na
qualidade do trabalho é a insuficiência de crescimento econômico, sem o qual a
construção de tal proposta torna-se fortemente ameaçada.
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Agora a Culpa é dos Pobres? Uma breve análise da importância do
crescimento com inclusão social
Daniela Almeida Raposo Torres e Aline Cristina Cruz

Os avanços da economia brasileira no combate à pobreza alcançados por meio de
políticas de transferência de renda e expansão do emprego não podem ser considerados
obstáculos à trajetória de crescimento do PIB e, assim, serem alvos extirpados. Após
séculos de crescimento econômico desalinhado à redistribuição de renda, retroceder
significa jogar, por terra, ganhos significativos. O desafio para a economia brasileira é
criar políticas que gerem crescimento com inclusão social.
Apesar da proporção de pobres ter diminuído no País, nos anos 2000, o patamar de
pobreza ainda é muito elevado, principalmente, se comparado às nações com renda
domiciliar per capita média a do Brasil (R$ 705,72). São quase 40 milhões de
brasileiros que vivem em domicílios com renda per capita abaixo da linha de pobreza,
sendo 13,5 milhões em condições de extrema pobreza, embora o Brasil esteja entre um
terço dos países mais ricos do mundo. Agravando esse cenário, o Brasil está entre os
países com maior grau de desigualdade do mundo.
Diante do cenário brasileiro ainda evidente de pobreza e concentração de renda, entre as
políticas públicas do Estado de combate à pobreza estão os programas de transferência
de renda mínima. Na análise da evolução dos gastos com assistência social de 2003 a
2010, há constante aumento deste tipo de dispêndio público, indicando maior atuação
do Governo Lula, com continuidade na gestão de Dilma, no que diz respeito à questão
social. Fica evidente ainda que, desde o segundo mandato de Lula, os recursos para este
fim são, proporcionalmente, maiores que na primeira fase de governo.
O carro chefe é o Programa Bolsa Família (PBF), criado, em 2003, durante o Governo
Lula, com o objetivo de inclusão social, cujo montante de recursos transferidos
ultrapassa R$ 1 bilhão. Este tipo de medida pública tem revelado sucesso em outros
países, a exemplo do México e do Chile. Entre 2004 e 2010, o número de indivíduos
beneficiados, praticamente, dobrou, passando de 6.671.839 milhões a 12.778.220
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milhões, respectivamente. Além disso, os recursos do PBF não aumentaram, somente,
em razão da elevação do número de indivíduos beneficiados, mas, também, devido ao
aumento do valor per capita dos benefícios de R$ 57,82 a R$ 87,95, ao longo do
período.
Sob a perspectiva de distribuição regional de recursos do PBF, vale o destaque para o
Nordeste, região brasileira com maior número de pessoas beneficiadas. No início do
PBF, em 2004, essa região possuía aproximadamente três milhões de beneficiados. Em
2010, o total de beneficiados é superior a seis milhões de pessoas, representando
acréscimo de quase 100%. A respeito desta evolução, é válido lembrar que tem sido
consenso que a região Nordeste, apesar dos avanços em seus indicadores de pobreza,
ainda concentra o maior número de indivíduos nesta condição, tornando-se propensa a
concentrar recursos disponibilizados pelo PBF. O cenário de pobreza entre os
nordestinos ainda é preocupante, considerando-se que esta é a região com a maior
presença de domicílios em condições de pobreza, apesar do avanço, entre os anos de
2004 e 2010, quanto este número cai de 6,3 milhões de domicílios pobres para 4,8
milhões, respectivamente.
Segundo informações da PNUD (2013)
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, na análise da disparidade de rendimentos

entre ricos e pobres, entre 2001 e 2011, a renda dos 20% mais pobres aumentou em
ritmo sete vezes superior ao crescimento do rendimento da elite brasileira (20% mais
ricos). Especificamente, a taxa real de crescimento média anual foi de 5,1% ao ano.
Lado a lado com o aumento da renda dos menos favorecidos em 0,9 ponto porcentual,
houve retração de seis pontos na riqueza em posse dos 20% mais ricos, cuja renda
equivale, em 2011, a 16,5 vezes o que ganha os mais pobres, nesse mesmo ano. Tal
resultado é animador, quando se deixa de lado o fato de que, em países europeus
desenvolvidos, essa relação varia de quatro a seis vezes.
Combinados a outros tipos de políticas públicas, certamente, os efeitos do PBF
estendem-se ao aumento do rendimento per capita da população, sobremaneira, da
parcela em condições de pobreza. Fato é que houve aumento da renda domiciliar per
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capita nacional dos pobres, entre os anos de 2003 e 2009, em todas as regiões
brasileiras, com destaque para as regiões Nordeste e Norte. Todavia, o resultado desse
cenário em que riqueza convive, lado a lado, com indicadores de pobreza, revela a alta
desigualdade de renda presente, numa nação, na qual apenas parte da sociedade é
beneficiada pelo desenvolvimento econômico. A desigualdade brasileira está entre as
dez mais altas do mundo. Apesar disto, de maneira surpreendente, a desigualdade
mundial diminuiu, graças, sobretudo a sua redução em nações como China, Índia e
Brasil, lado a lado com seu acirramento em países do centro do capitalismo.
Segundo o coeficiente de Gini de 2012 de 0,508, o Brasil atingiu, neste ano, o menor
nível de desigualdade de renda, nos últimos trinta anos. No entanto, o país continua com
o posto de um dos mais desiguais do mundo, longe da média da União Europeia, com
índice de Gini de 0,305, em 2010. Em 2012, Alemanha, França e Suécia apresentaram
indicadores da ordem de 0,290, 0,308 e 0,244, respectivamente. Ademais, pesquisas
revelam a diminuição da distância entre os ricos e os pobres brasileiros, visto que houve
redução na renda dos 20% mais ricos, de 63,7% para 57,7% do total, de 2001 a 2011.
No que diz respeito à pobreza, em 2003, o número de pobres, no Brasil, ultrapassava os
61 milhões de pessoas, o equivalente a 35% da população total. Já, em 2009, esse
número cai aos 40 milhões de pessoas, revelando, portanto, que em torno de 21 milhões
de indivíduos conseguiram sair da condição de pobreza. O resultado foi que a parcela da
sociedade de pobres caiu, consideravelmente, aos 21,4% da população (IPEADATA,
2012)19.
Os dados sobre pessoas em condição de extrema pobreza revelam o mesmo
comportamento de tendência de queda verificado para o patamar de pobreza. Trata-se
de mais um indício de que existe certa correlação inversa entre a variável pobreza e o
aumento de recursos direcionados às políticas redistributivas.
É importante atentar, também, que o PBF permite aos seus beneficiários a possibilidade
de obter suporte financeiro atrelado ao cumprimento de condicionalidades de serviços
básicos de educação e saúde. No entanto, apesar dos resultados positivos, sobretudo, de
curto prazo, deste tipo de instrumento político, a renda é instrumento de obtenção de
capacidades, mas não o fim. A proposta de ligar o recebimento do benefício mensal ao
19

IPEADATA (2013) Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/. Acesso em novembro de 2012.
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acesso a itens de capital social é de grande mérito, pois, permite elevar o potencial da
população pobre de obter renda, ou seja, dá possibilidade aos pobres de se libertarem da
pobreza medida, essencialmente, pela renda.
Tabela 1 – Número de pessoas pobres e extremamente pobres, Brasil, 2003 a 2009
Anos
Pessoas pobres
Pessoas extremamente pobres
2003
61.385.933
26.069.035
2004
59.541.909
23.325.610
2005
55.476.712
20.674.228
2006
48.526.810
17.133.160
2007
44.204.094
15.777.557
2008
41.460.919
13.888.662
2009
39.631.550
13.474.983
Fonte: Elaborado pelas autoras com base em dados do Ipeadata (2013).
No entanto, as políticas de gasto social pautadas em concessão de benefícios financeiros
trazem à tona outra problemática: a dificuldade de inserção efetiva da população mais
pobre na economia, de modo a poderem desfrutar dos resultados positivos do processo
de crescimento econômico. A verdade é que os retornos aos ativos, a exemplo da
educação, dependem, fortemente, da provisão de ativos públicos complementares como,
por exemplo, infraestrutura escolar e qualidade de ensino. No entanto, é evidente que,
em grande parte do Brasil, os cidadãos pobres têm acesso a ensino de baixa qualidade, e
com isso, os retornos à educação são, relativamente, mais baixos para esses indivíduos.
A priori, não estando preparada para o mercado de trabalho, esta parcela da população
tem reduzida sua probabilidade de acumulação de capital humano e de mobilidade
social, fatores essenciais para o crescimento e alívio da pobreza nacional.
Outro agravante é o fato de o século XXI apresentar-se como o tempo das inovações, da
valorização do conhecimento, de modo que a constante revolução na fronteira
tecnológica provoca aumento da demanda por trabalhadores mais qualificados. Deste
modo, retirar a parcela da população da condição de pobreza estritamente ligada à renda
não soluciona o entrave relacionado à possibilidade de aumento dos rendimentos dos
trabalhadores mais qualificados para a inovação tecnológica, o que aumenta o hiato de
salários entre estes e os não qualificados (grande parte, indivíduos pobres). Logo, a
parcela de indivíduos que sai do status de “pobre” atrelado ao conceito de linha de
pobreza não se integra, efetivamente, ao mercado de trabalho e à dinâmica da sociedade
de consumo, o que acaba por agravar a desigualdade social no Brasil. Surgem então
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outros obstáculos aos policymakers relacionados ao desafio de atenuar a distorção
gerada por esse tipo de instrumento de crescimento, realçando a importância da atuação
do Estado, em outras instâncias, por meio de outros tipos de políticas públicas que
permitam implantar, efetivamente, o crescimento do tipo pró-pobre.
Segundo o IPEA (2013)20, em torno de trinta milhões de brasileiros migraram para a
chamada nova classe média, entre 2003 e 2009. Tal feito não se deu somente em razão
das políticas redistributivas implementadas, como também devido ao crescimento
econômico registrado neste período. Especificamente, a taxa de crescimento do PIB foi,
em média, de 3,56% ao ano e a queda na taxa de desemprego na ordem de 48,64% entre
o período de 2003 e 2013 (Figura 1). Tendo em vista todas as questões acima
destacadas, o desafio do Brasil é continuar garantindo a possibilidade de crescer com
inclusão social lado a lado com a tarefa de dinamizar seu mercado interno, por meio da
integração dos indivíduos pobres à sociedade de consumo.
Figura 1 - Evolução PIB, do Desemprego, da Inflação e do Rendimento Real,
2003/2012.
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Nota: A variável PIB representa a taxa de crescimento do PIB real; o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é a taxa de inflação anualizada: elaboração IPEA.
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Para
mais
detalhes,
ver
IPEA
(2013)
disponível
em
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=15558&catid=4&Itemid
=2. Acesso em junho de 2013.
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O Rendimento médio real do trabalho principal refere-se a pessoas ocupadas com 10
anos ou mais de idade, enquanto a variação e dado pelo período imediatamente anterior.
Por fim, a Figura 1 destaca as modestas taxas de crescimento do PIB associadas às
reduzidas taxas de desemprego e elevada taxa de inflação, no período mais recente
(2011-2013). Todavia, o relativo baixo crescimento tem sido acompanhado de
melhorias no padrão de vida da população, considerando que a expansão recente tem
sido liderada pelo consumo das famílias. De maneira positiva, observa-se ainda neste
cenário a queda da taxa desemprego alinhada à criação de postos de trabalho e à
ampliação do rendimento real médio. Tais evidências dão indícios que a combinação de
padrões modestos de crescimento econômico lado a lado com o aumento da inflação
tem possibilitado num recente padrão de crescimento sustentável.
O fato é que, de 2004 a 2012, o ritmo de criação de postos formais no país está
acelerado. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2013)21, a
geração de vagas no mercado de trabalho formal saiu do patamar de, no máximo,
setecentos mil por ano, para algo em torno de 1,5 milhão, no mínimo. Os resultados
apontam que, embora tenha havido aumento forte da renda derivada dos programas
sociais supracitados, a parcela da renda do trabalho fica próxima ao visível crescimento
da renda média, entre 2003 e 2013. O incremento médio de 3,16% ao ano da renda
trabalhista por brasileiro, considerando o período de 2004 e 2012, confere uma base de
sustentabilidade das condições de vida, para além das transferências de renda oficiais.
Neste ponto, dados de consumo final das famílias apontam o crescimento médio de 12%
ao ano, entre 2003 e 2012, com participação da ordem de 2,60% de contribuição para a
taxa de crescimento do PIB, seguindo o mesmo recorte temporal.

21

Ministério
do
Trabalho
e
Emprego-MTE,
2013.
http://portal.mte.gov.br/caged/estatisticas.htm. Acesso em junho de 2013.
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Figura 2 - Geração Líquida de Emprego Formal – Acumulado no ano, Brasil, 2000/2013
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da GAGED (2013) *dados até abril de
2013.
Nota: O saldo refere-se ao total de admissões e dispensa de empregados, sob o regime
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Vale ressaltar, também, as evoluções nos números da educação no Brasil. sem perder de
vista as questões da qualidade e da desigualdade de acesso ao ensino. Os dados da
PNAD (2013)22 mostram que a educação do brasileiro de 25 anos ou mais de idade
cresce, sem interrupções, desde 1992, sendo de, aproximadamente, um ano o aumento,
de 2003 a 2009. Em 2009, o brasileiro tinha, em média, 7, 27 anos de estudo. Em
relação ao acesso ao ensino fundamental, aos números indicam que 97,9% das crianças
brasileiras na faixa etária dos 7 aos 14 anos, ou seja, praticamente o universo
populacional, estava frequentando escola, revelando o crescimento da frequência
escolar em relação a 1998, quando o percentual era de 94,7%.
Fica evidente que os níveis de escolarização da população revelam melhoras, se
comparados à década anterior. Todavia, ainda são insuficientes e não compatíveis com o
nível de desenvolvimento econômico do país. Ademais, o grande desafio que se
apresenta é quanto ao acesso ao ensino médio e, em maior escala, ao ensino superior.
Apesar do cenário positivo, destaca-se que as diﬁculdades encontradas em relação a
estes níveis estão no acesso, na permanência, no desempenho e na conclusão do curso,
especialmente, para a população de menor renda.
22

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2013). Disponível em
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40. Acesso em
junho de 2013.
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Em resumo, o que se observa são melhorias nos níveis de renda e de outras variáveis
importantes para o crescimento com inclusão, tais como na educação e na geração de
emprego para a parcela da população com baixo poder aquisitivo. Deste modo, diante
da hipótese de crescimento sustentável, as dificuldades para garantir a continuidade
deste processo são inúmeras. A principal delas é aceitar que o crescimento econômico,
como meta última dissociada de um projeto nacional consistente, pode conduzir à
concentração de renda e, portanto, romper com a ideia de que taxas de crescimento
elevadas representam a solução. Neste caso, optar por tentar manter taxas sustentáveis
de crescimento poderia culminar no retrocesso ao modelo de crescimento dos anos
sessenta e setenta, que deixou sequelas dolorosas para esta economia. Outro obstáculo é
reconhecer também as limitações da política macroeconômica brasileira imersa numa
economia global ainda em crise. Por fim, a necessidade de identificar os limites das
políticas de transferência de renda, sem deixar este tipo de instrumento de lado, dado
seu mérito como forma de contribuir com a consolidação do crescimento sustentável da
economia brasileira.
Em suma, diante de um cenário, no qual o Brasil vive momentos de crescimento com
inclusão social, retroceder significa matar o desenvolvimento. Tal estratégia implicaria
em impor obstáculos adicionais à trajetória sustentável de crescimento econômico.
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Parte IV
A Questão Fiscal e o Estímulo ao
Investimento
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Em defesa do estímulo à demanda como política de investimento no
Brasil
Antonio José Alves Jr.

Introdução
Atingida pela maior crise financeira mundial desde 1929, a economia brasileira
registrou uma forte redução nos níveis de produção (o 4ºtri de 2008 caiu 3,9% em
relação ao imediatamente anterior!). Rapidamente, contudo, superou o quadro
depressivo e voltou a crescer, já a partir do segundo semestre de 2009. Para tanto, o
governo lançou mão de um arsenal de medidas de estímulo à demanda e de sustentação
da oferta de crédito. Os resultados bem sucedidos associados à melhoria nas condições
da

economia

internacional

levaram

as

autoridades

brasileiras

a

desativar,

progressivamente, as medidas de estímulo já a partir de meados de 2010, ano em que o
PIB real cresceu 7,5% e registrou-se o recorde de criação de empregos formais (2,6
milhões).
Infelizmente, a economia mundial entrou em nova recessão. A deterioração da situação
fiscal da Europa, em especial, da Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda, trouxe uma
onda de desconfiança dos mercados sobre o euro e levou a uma nova rodada da crise
financeira. Os governos, por sua vez, responderam à nova crise com a imposição de
medidas de ajustamento progressivamente mais duras e mergulharam a Europa na
recessão. .
A economia brasileira, já sob o efeito da retirada das políticas de estímulo e diante do
novo quadro internacional, enfrentou novo período de desaceleração. Novas medidas de
estímulo foram reintroduzidas, mas, desta vez, não foram tão bem sucedidas quanto
antes, quando o critério é o crescimento do PIB. Mesmo assim, as taxas de desemprego,
já bastante baixas, desconheceram a desaceleração da economia e continuaram em
queda (5,5% em 2012 e 2013), enquanto a criação líquida de empregos formais
avançou, ainda que se encontre em desaceleração (em 2011, 2 milhões de empregos; em
2012, 1,3 milhões; e nos 12 meses terminados em julho de 2013, 918 mil empregos)).
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A despeito da preservação da capacidade de geração de empregos, com a desaceleração
da economia mundial, o quadro econômico brasileiro se agravou. De um lado, o
superávit comercial, que diminuiu até se transformar em déficit nos primeiros meses de
2013, tornou-se fonte de preocupação. De outro, a inflação, medida pelo IPCA, perfurou
o teto do sistema de metas (6,5%) em alguns meses e a dívida pública bruta, como
proporção do PIB, voltou a se expandir, ainda tenha se mantido estabilizada abaixo dos
60% do PIB.
A combinação de baixo desemprego com baixo crescimento, aliada à piora nas contas
externas, à resistência da inflação, e ao aumento – mesmo que moderado - da dívida
pública bruta, tem levado analistas da política econômica a concluir que a renovação das
políticas de incentivo à demanda, em especial, ao consumo23, não tem mais a mesma
capacidade, que no passado, de induzir o crescimento. E isso porque haveria um gargalo
situado no lado da oferta. A única forma de superá-lo, nesse momento, deveria ser por
meio de estímulos aos investimentos e de imposição de freios ao consumo.
Como é comum em economia, é possível se chegar a conclusões semelhantes, ainda que
seja por razões diferentes. Assim, se há praticamente unanimidade em relação à
necessidade do Brasil expandir os seus investimentos, o mesmo não se pode dizer sobre
a gestão macroeconômica do consumo. E a distinção entre as visões acerca da relação
entre o consumo e o investimento não é cosmética, revelando divergências
irreconciliáveis com respeito ao funcionamento da economia e produzindo propostas de
políticas econômicas que opõem os adeptos da austeridade expansionista aos
keynesianos.
Austeridade para o crescimento?
No fim dos anos 80, os elevados níveis de endividamento nos países em
desenvolvimento trouxeram à tona preocupações a respeito do seu impacto sobre o
balanço-de-pagamentos e a inflação (Konzelmann, 2012). Nesse mesmo período,
estudos preparados para a introdução do Euro revelaram as experiências bem sucedidas
da Dinamarca e da Irlanda em combinar aumento do crescimento com uma nítida
consolidação da dívida pública (Giavazzi e Pagano, 1990). Ganha força, a partir daí, a
23 Incluem-se aí as desonerações de IPI, a redução da Selic e dos spreads bancários, o aumento do salário
mínimo, as transferências pessoais de renda e, mais recentemente, o Programa Minha Casa Melhor
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ideia contra intuitiva de que a austeridade fiscal poderia ser expansionista (Blanchard,
1990).
A lógica por detrás do argumento é que o endividamento público pode ser disfuncional
para o crescimento, especialmente quando ultrapassa algum limite crítico. A partir desse
“ponto de intolerância”24, o aumento da dívida contaminaria as expectativas
empresariais, destruindo a confiança sobre o futuro. Os empresários passam a temer
ajustes fiscais severos, que levariam à recessão, ou à reestruturação da dívida. A partir
desse ponto, então, os juros se elevariam em saltos, prejudicando os investimentos
privados e crescimento. O remédio, óbvio e amargo25, para evitar a contração
econômica, é melhorar os resultados fiscais por meio do emprego de medidas de
austeridade. Na medida em que o ajuste for crível, os agentes econômicos anteciparão
seus efeitos de redução da dívida. A confiança na estabilidade da dívida leva à queda
nas taxas de juros e estimula o investimento privado.
Essa tese ganhou muito relevo a partir da crise soberana europeia, uma vez que, por
diversos mecanismos, tais como o funcionamento de estabilizadores automáticos e a
necessidade de financiar a recuperação do sistema financeiro, o endividamento cresceu
muito rapidamente e passou a ser visto como um limite para as políticas fiscais
expansionistas. Como prosseguir gastando, mesmo com o desemprego em alta, se o
efeito acabaria sendo a redução do investimento e do crescimento? A austeridade
transformou-se, dessa forma, na resposta mais óbvia, mas também na assombração que
perseguiu as políticas expansionistas em todos os lugares.
Mas, mesmo antes da crise europeia, a austeridade expansionista fez vítimas. Um
exemplo vastamente documentado foi a ansiedade demonstrada por vários países, ainda
em 2009, antes da crise completar um ano, na reunião anual do Fundo Monetário
Internacional e do Banco Mundial, em Istambul. Diante da reação positiva dos preços
das commodities, concluiu-se, apressadamente, como seria visto logo adiante, que a
crise já se aproximava do fim. Essa fé levou os organismos multilaterais e os membros
24 Uma analogia à intolerância à lactose, empregada em Reinhart, Rogoff e Savastano (2003), e estimado
em Reinhart e Rogoff (2010) em 90% do PIB.
25 Ao se interrogar pelo sucesso da tese da austeridade expansionista entre os meios políticos e analistas,
Krugman (2013) argumenta que o seu significado moral para a crise é seu principal sucesso. Nessa
mesma linha de raciocínio, o remédio amargo para a cura da farra da dívida, por ser austero e sempre
impalatável, confere-lhe virtude (ver Keynes, 1964, seção III do Capítulo III).
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do G-20 a se concentrarem nas “estratégias de saída”, isto é, no desmonte das políticas
de estímulo à demanda e na edificação de finanças públicas mais robustas, a condição
para a sustentação do crescimento26.
A adoção dos princípios da austeridade impregnou as políticas econômicas de
recuperação e, como esperado, acabou gerando mais desastres do que benefícios. Na
zona do Euro, seus impactos tem dificultado a recuperação da economia mundial, e
distribuído, de forma desproporcional, os custos do ajustamento aos países em menor
condição de fazê-lo. Enquanto a Alemanha conseguiu reduzir sua taxa de desemprego,
para os atuais 5,3%, países mais afetados pela crise como Espanha (26,3%), Grécia
(27,6%), Portugal (16,5%), Irlanda (13,8%) e Itália (12,0%)27 enfrentam sérias
dificuldades econômico28.
No Brasil, a austeridade expansionista condena as políticas fiscais de estímulo à
demanda, incluindo desde as desonerações de IPI de automóveis, de produtos da linha
branca e de materiais de construção, passando pelas políticas de transferências de renda
até os aportes ao BNDES. Os seus impactos sobre o crescimento são considerados não
apenas irrelevantes, mas, ainda, responsáveis por desequilíbrios macroeconômicos
como o aumento da dívida bruta, da inflação, dos déficits em transações correntes e do
crowding out do setor privado financeiro e não-financeiro.
Para os austeros brasileiros, a barreira ao investimento, fundamental para acelerar o
crescimento, encontra-se na falta de reformas e, principalmente, no consumo excessivo,

26 Há uma série de documentos de orientação nesse sentido, refletindo a posição das agencias
multilaterais, dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Ver, por exemplo, IMF Asked to Aid G-8
With Exit Strategies For Crisis Policies, IMF Survey On Line, June, 13, 2009. Vale mencionar, também,
o FMI publicou uma cartilha com princípios orientadores de política econômica denominado Exiting from
Crisis Intervention Policies, com a aprovação de Olivier J. Blanchard, Carlo Cottarelli, and José Viñals
(Fev, 2010). Curiosamente, muitos países em desenvolvimento pediram a radicalização do ajustamento
das contas públicas americanas. Uma das motivações para tanto foi a inusitada inversão de posições, em
que economias em desenvolvimento poderiam fazer recomendações aos países desenvolvidos, leia-se
EUA, tendo em vista sua melhor posição fiscal. Cabe mencionar que o Brasil, em companhia de outros
países em desenvolvimento, manteve a lucidez e foi contra recomendações de ajustes fiscais.
27 Dados de julho de 2013, disponíveis nas estatísticas do sistema Eurostat, para todos os países, com
exceção
da
Grécia,
cujo
número
se
refere
a
maio
de
2013.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=
1&plugin=1
28 Dados mais recentes demonstram que a economia mundial ensaia uma recuperação. A exceção, no
mundo desenvolvido, é a Europa, precisamente, a região mais radical no emprego dos princípios de
austeridade.
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especialmente o do setor público. Obviamente, somente políticas que reduzam o
consumo público e/ou privado poderão aumentar a poupança agregada e, por
conseguinte, estimular o investimento, recolocando o Brasil no caminho do
crescimento29.
As políticas keynesianas
Não é razoável aceitar o ponto de partida que sustenta a tese da austeridade
expansionista, que é o desprezo do papel da demanda agregada na determinação do
nível de produto e do investimento. É essa a condição para admitir que a redução do
consumo não afetará a demanda agregada e criará “espaço econômico” para os
investimentos.
De acordo com Princípio da Demanda Efetiva, o pleno-emprego não é um estado
garantido em uma economia monetária. Por causa da incerteza sobre a demanda,
condição do ambiente de decisão empresarial, os governos devem ter sempre à mão um
conjunto integrado de políticas de estímulo à demanda e de estabilização dos mercados
financeiros se seu objetivo é assegurar o pleno-emprego. É o uso dessas políticas que
induz os empresários a criar capital ao invés de escolher o porto seguro dos ativos
líquidos.
Nas crises, como a que continuamos enfrentando, há grande incerteza acerca da
demanda agregada desorientando o cenário dos investimentos. Perdem-se as referencias
de normalidade, tornando-se muito mais difícil projetar a demanda de curto e longo
prazo. As condições financeiras, por sua vez, tornam-se mais duras, reflexo do aumento
generalizado da preferência pela liquidez, incluindo a dos bancos. Em suma, configurase uma situação em que os mercados, deixados por conta própria, não mais reúnem
forças para uma recuperação ou, pior, tendem a aprofundar a crise. A saída dessa
situação, tendo como objetivo o pleno-emprego, exige medidas de estímulo à demanda,
pelo tempo e intensidade necessários para que os mercados voltem a funcionar
ocupando os fatores de produção ociosos.
Consumo e investimento

29 Vários analistas brasileiros compartilham dessa perspectiva central, com variações. Ver, por exemplo,
A. Schwartzman (2013) ou S. Pessoa (2012) ou G. Loyola (2013).
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Diante dos desafios globais, da emergência de novas tecnologias e da transformação
estrutural que a rápida melhoria da distribuição de renda provocou no Brasil, tornaramse evidentes as lacunas na infraestrutura, bem como a necessidade das empresas
investirem para produzir mais e se tornarem mais competitivas. Não há como discordar
de que a elevação dos investimentos é condição para que o país possa crescer mais e
continuar o processo de distribuição de renda sem pressionar a estrutura produtiva,
induzir inflação de demanda ou se defrontar com crises de balanço de pagamentos.
Contudo, em economias reais, a expansão dos investimentos não decorre, naturalmente,
da contração do consumo. Não é com austeridade que se resolve este problema.
Investimentos são mais facilmente induzidos quando há perspectiva de demanda ao
longo do tempo. Foi o que ocorreu recentemente na economia brasileira. Entre 2004 e
2008, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) como proporção do PIB, aumentou (de
16,1% a 19,1% do PIB), respondendo claramente ao crescimento dos mercados interno,
promovido pela distribuição de renda e pelo acesso ao crédito, bem como pelo aumento
do comércio mundial, com destaque para a emergência da China como grande
compradora de commodities. Esse período de crescimento foi interrompido fortemente
pela crise. E com a aparente retomada, a participação da FBKF no PIB voltou a crescer
(19,5%, em 2010). Evidente que os juros muito baixos do Programa de Sustentação de
Investimento (PSI) do BNDES contribuíram para esse resultado, mas a bateria de
estímulos ao consumo, ao ampliar a demanda, também colaborou para a formação de
expectativas positivas.

E continuarão a sê-lo, ao menos, enquanto outras fontes de

demanda não se mostrarem confiáveis.
O que esperar da economia internacional? O cenário externo, a partir da recaída de
2011, se deteriorou. A reversão súbita do quadro de retomada, agravada pela ascensão
das políticas de austeridade, foi fatal para o crescimento da Zona do Euro, o que se
tornou patente pela elevação das taxas de desemprego. A recuperação da economia
americana, por outro lado, apresentou um desempenho muito aquém do esperado, em
especial, por causa das dificuldades políticas sobre o orçamento e a gestão da dívida,
que quase desembocaram no temido abismo fiscal. A China, por sua vez, se
encaminhou para um processo de desaceleração, em parte, por causa de dificuldades
com seu sistema bancário.
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Evidentememte, os últimos meses têm sido mais animadores, com sinais de recuperação
na economia mundial. Os EUA exibem resultados progressivamente melhores, ainda
que mais fracos do que as autoridades americanas desejam. A desaceleração Chinesa foi
menor do que se esperava e o Japão, impulsionado pela Abenomics30, parece estar se
reencontrando com o crescimento há muito abandonado. Já a Europa, mais arraigada às
políticas de austeridade, ainda flerta com a estagnação. O quadro geral tem melhorado,
mas ainda é mais bem tipificado pela fragilidade do que por um cenário de recuperação
estável.
Por essa razão, felizmente, no Brasil, há em curso um conjunto expressivo de medidas
de estímulo ao consumo e ao investimento. E mesmo exibindo crescimento mais lento
do que o do período 2003-2010, o PIB vem reagindo melhor.
Para enfrentar o baixo crescimento, a fixação de juros básicos baixos pelo Banco
Central do Brasil (Bacen) tem sido fundamental31. A diminuição dos spreads, iniciada
pelos bancos públicos e seguida pelos bancos privados, bem como a oferta de funding
necessário para o BNDES, é também condição necessária para a retomada. No entanto,
para estimular os investimentos, não se pode esquecer, é preciso haver mercados. Por
essa razão, a continuidade das políticas de transferência de renda, de aumentos reais do
salário mínimo e do aumento das compras públicas serão cruciais para garantir o
crescimento32.
Muitos argumentam que os mercados surgirão da mesma forma se, ao invés do aumento
do consumo, houvesse aumento dos investimentos do governo33. O problema é que,
considerando que o objetivo é acelerar o crescimento pelo aumento da demanda, o
aumento dos investimentos públicos não pode ter como contrapartida a redução do
consumo do governo. A substituição dos gastos não pode gerar impacto direto sobre a
demanda agregada e, consequentemente, sobre a renda agregada e sobre os mercados.

30 Conjunto de políticas expansionistas posta em prática pelo primeiro ministro japonês, Shinzo Abe,
com o intuito de estimular o crescimento em seu país.
31 O recente ciclo de elevação da SELIC é, nesse sentido, não é um bom sinal, ainda que o nível da taxa
básica se situe em níveis historicamente baixos.
32 Nesse sentido, a desaceleração do consumo do governo no PIB nos últimos trimestres deveria ser visto
com preocupação.
33 Por investimentos do governo, compreendem-se todos os investimentos sobre os quais tem inciativa,
incluindo desde os investimentos diretos da União e empresas estatais até às parcerias público-privadas,
em sentido amplo.
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Assim, se há uma crise de crescimento, é preciso que o governo gaste mais, seja em
custeio, seja em investimento, para estimular a demanda.
Pode-se contra argumentar que o maior investimento em equipamentos de
infraestrutura, seja por meio de investimentos públicos, seja por meio das parcerias
público-privadas, poderia gerar um impacto indireto sobre a demanda, ao induzir os
investimentos privados represados por gargalos setoriais. E há, de fato, muitos relatos
sobre as dificuldades de escoamento de produção por falta de portos, estradas e
armazéns, e sobre a necessidade de maior oferta de gás e energia elétrica para tornar
viáveis investimentos. Esse é o caso em que o aumento dos investimentos em
infraestrutura, em vez do aumento dos gastos de custeio, afetaria mais diretamente os
investimentos em geral por causa de seus efeitos para frente.
O ponto é que mesmo que haja atividades econômicas cujos investimentos estejam
represados pela falta de infraestrutura, é muito provável que, nas circunstancias atuais,
de baixo crescimento em meio à crise internacional, as maiores dúvidas entre
empresários digam respeito ao comportamento da demanda no futuro. Se essas dúvidas
persistirem, os investimentos não se seguirão necessariamente à oferta da infraestrutura.
O consumo, na medida em que responde por parte da substância dos mercados internos,
tem sido item integrante da política de estímulo ao investimento, e não o seu oposto. O
consumo, mesmo não sendo amargo, pois é a contrapartida material da inclusão social,
fez e deve continuar fazendo parte da medicação para sustentar o investimento.
Deve-se observar, na contramão, que, de acordo com o princípio da demanda efetiva,
não há nada de natural na expansão do consumo em economias monetárias. Ao
contrário, se o gasto autônomo for insuficiente, a demanda dos consumidores parecerá
saturada, o rendimento não se expandirá e a inadimplência aumentará. Considerando
que os investimentos, especialmente os privados, não brotarão sem a perspectiva de
mercados, é fundamental, por essa razão, que o governo amplie seus gastos, inclusive os
de consumo, para ativar a demanda.
O aumento do consumo do governo e dos gastos com transferências são ferramentas
importantes para sustentar o consumo, além de contribuir para a melhoria da qualidade
dos serviços públicos e para o aprofundamento da melhoria da distribuição de renda.
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Aliás, no que se refere à distribuição de renda, o Brasil ainda tem muito a avançar, pois
a despeito dos progressos alcançados nos últimos anos, ainda se encontra entre os países
com maior desigualdade. Estruturalmente, portanto, o problema do consumo, antes de
ser de saturação de demanda, é o de demanda reprimida.
Limitações da política de demanda agregada
É claro que o estímulo à demanda agregada não pode tudo. Os efeitos da valorização
cambial nos últimos anos, da emergência da China e das novas tecnologias sobre a
reação da indústria brasileira aos estímulos da demanda ainda não estão perfeitamente
compreendidos. Ademais, como boa parte da indústria brasileira é liderada, por
empresas multinacionais, seus investimentos, como resposta à demanda agregada, será
condicionados por suas estratégias globais, que abrangem considerações de variáveis
que escapam à política econômica nacional.
É evidente que o efeito das políticas de estímulo ao consumo e ao investimento sobre a
economia brasileira dependerá, portanto, do dinamismo industrial. Quanto mais apta a
indústria para capturar a demanda, maiores os investimentos e a elevação da
produtividade. O sucesso da desvalorização do câmbio real, iniciada em 2012, da oferta
de crédito para o investimento em condições mais favoráveis e, em médio prazo, das
políticas do Plano Brasil Maior para estimular a inovação e o investimento industrial
são cruciais para se moldar a retomada.
É possível mencionar, ainda, outras variáveis relevantes para determinar o crescimento,
como a liquidez internacional, o crescimento do comércio mundial, tornando o quadro
progressivamente mais complexo. O ponto fundamental é que políticas de contração dos
mercados internos em nada contribuirão para a retomada do crescimento, porque apenas
contribuem com o enfraquecimento dos motivos que levam aos investimentos, sem
resolver quaisquer outras questões mais complexas. Nesse sentido, a situação de quase
pleno-emprego que o Brasil experimenta, em contraste com o resto do mundo, não pode
ser vista como uma maldição, mas como um ativo para o desenvolvimento. E, como nos
adverte Keynes, esse é um ponto de equilíbrio que precisa ser cuidado. O pleno
emprego, em qualquer época, só é obtido por sorte ou desígnio. E a migração do estado
de pleno-emprego para o de desemprego involuntário em nada ajuda

o
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desenvolvimento. Em suma, sabe-se que as políticas de estímulo à demanda não podem
tudo. Mas, certamente, a austeridade não é a resposta para o Brasil.
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A Armadilha ao Investimento Produtivo no Brasil: uma análise dos
custos de oportunidade dos ativos financeiros
Fábio Henrique Bittes Terra e Guilherme Jonas Costa da Silva

Introdução
A ampliação do investimento é peça fundamental na estratégia de crescimento
sustentado da economia brasileira em função do seu caráter dual, já que estimula a
demanda efetiva e, simultaneamente, amplia a capacidade produtiva da economia. O
investimento produtivo, em particular, confere maior dinâmica econômica por conta dos
seus encadeamentos inter e intrassetoriais, além de estabelecer mais etapas produtivas
em solo nacional, elemento fundamental para maiores agregação de valor e geração de
emprego, renda e riqueza.
Na década de 2000, a taxa de investimento brasileira situou-se em torno de 15% do PIB.
Essa situação permaneceu até 2010, quando os investimentos alcançaram seu patamar
recorde, 19,5%. Desde então, mesmo diante de diversas medidas e políticas de
incentivo, dentre as quais se destacam o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC)
e a redução histórica da taxa de juros básica da economia, a SELIC, houve retração da
taxa de investimento no País. Assim, o investimento fechou 2012, em 18,1% do PIB,
mesmo nível de 2009, ano em que a economia brasileira sofreu as maiores repercussões
da crise econômica internacional.
Decerto, há diversos fatores que afetam as expectativas empresariais e desestimulam o
investimento produtivo, tais como a persistência da crise econômica internacional, o
câmbio valorizado, a carência de infraestrutura, os menores custos de importação vis-àvis de produção local, entre outros. Nesse particular, o objetivo deste artigo é ressaltar
um fator em específico: o contínuo e elevado custo de oportunidade constituído pelos
investimentos financeiros ao investimento produtivo no Brasil.
As razões desta contínua atratividade dos ativos financeiros em relação aos produtivos
encontram-se em o País (i) deter um sistema financeiro em que o mercado de títulos de
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dívida pública das políticas monetária e fiscal se fundiram no período de alta inflação e
não foram corrigidos pós-Plano Real e (ii) praticar o regime monetário de Metas de
Inflação que utiliza – quase que exclusivamente – títulos públicos como meio de o
Banco Central efetivar sua política monetária. Assim sendo, os títulos públicos e os
ativos financeiros diretamente a eles atrelados permanecem bastante sedutores em
relação ao investimento produtivo.
Um regime monetário limitado em um problemático sistema financeiro nacional
Nos anos 1980, diante dos problemas inflacionários que reduziam o horizonte
econômico ao curto prazo e colocavam sobre o valor dos ativos financeiros o risco de
minguarem com o passar do tempo, o governo brasileiro coadunou o mercado de títulos
de dívida pública de curto e longo prazos, ou seja, para fins monetários e fiscais,
respectivamente. Como consequência, os títulos de política monetária passaram a ter
elevada remuneração, correspondente às taxas de juros que remuneram os títulos
públicos para fins fiscais, de longo prazo.
Com o Plano Real e a estabilidade monetária este problema não foi corrigido, fosse por
conta da necessidade de títulos públicos de elevada remuneração e curta maturidade
para a atração de capitais estrangeiros necessários à administração cambial, fosse
porque o sistema bancário nacional precisava se readequar à produção de resultados
operacionais sem a utilização do floating inflacionário. De todo modo, o sistema
financeiro nacional permaneceu distante daquele favorável ao investimento produtivo,
gerador de emprego, renda e riqueza.
Por um lado, o que se tem no Brasil é o predomínio de um mercado de dívidas, pública
e privada, concentrado no curto prazo e que parte de um nível de juros bastante elevado,
implicando uma estrutura a termo da taxa de juros quase que proibitiva ao investimento
produtivo. O lançamento de dívidas privadas de longo prazo, fundamental para o
financiamento das inversões produtivas, possui um elevado custo de oportunidade em
relação às aplicações de curto prazo, “contaminados” por uma recompensa que deveria
ser de longo prazo.
Por outro lado, com a implementação do Regime de Metas de Inflação (RMI), em julho
de 1999, a política monetária passou a utilizar, quase que exclusivamente, das operações
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de mercado aberto como instrumento de efetivação dos juros estabelecidos pelo Comitê
de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil (BCB). Desta forma, a
circulação de títulos públicos da política monetária tornou-se praticamente o único canal
de exercício dos esforços que o BCB levou a efeito para alcançar a meta estabelecida de
inflação, elemento crucial para que ele auferisse a credibilidade e a reputação almejadas
sob o RMI.
Do exposto pode-se inferir que da união do modo pelo qual o BCB busca alcançar a
meta de inflação com o cenário problemático do sistema financeiro nacional, configurase um aspecto central para a compreensão do baixo investimento produtivo no Brasil.
Decorre deste cenário um elevado custo de oportunidade colocado pelos ativos
financeiros sobre os produtivos, acompanhado, ademais, por uma política monetária
pouco eficiente e custosa aos cofres públicos.
No RMI, a taxa de juros básica é o instrumento por excelência da política monetária e se
materializam nas operações com títulos públicos realizadas no mercado de reservas
bancárias, que é a forma pela qual a Autoridade Monetária controla os níveis de liquidez
da economia, condizentes com um potencial de demanda atrelado à disponibilidade
interna de bens e serviços. Indiretamente os juros atuam, ainda, pelos canais (ii) do
câmbio, contribuindo para que se evitem eventuais efeitos pass-through; e (ii) das
expectativas, arrefecendo a marcação altista de preços dos agentes no mercado.
Porém, pelas Atas do COPOM (BCB, vários anos), percebe-se para além dos fatores
causais da inflação já citados, como a indexação, os preços administrados e os preços
das commodities agrícolas, minerais e energéticas. Esses são os elementos que
compõem o custo de produção, sendo, portanto, de pouco controle pela taxa de juros,
ainda que, diga-se de passagem, os juros não impactam imediatamente sobre a atividade
econômica e o nível de preços, já que seu atraso é estimado entre três e seis meses.
Contudo, neste período de tempo, as diversas variáveis que afetam a inflação atuam e a
elas apenas responde a taxa de juros, que é um meio pouco eficiente e demorado de
exercício da política monetária.
Neste cenário, têm-se as seguintes consequências:
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(i) A elevada taxa de juros básica de que partiu o RMI no Brasil em 1999 apresenta
alguns empecilhos para ser reduzida por conta do desenho do sistema financeiro
nacional e do modo pelo qual política monetária é conduzida no referido regime;
(ii) Quando os juros são reduzidos, o controle da liquidez para o alcance da meta de
inflação implica um aumento da circulação de títulos públicos, pois, não há outro
instrumento monetário para compensar uma menor taxa de juros. Logo, há meramente
uma troca entre preço e quantidade: reduz-se o preço (ou seja, os juros) de cada título
público emitido, mas aumenta-se a quantidade de títulos em circulação.
(iii) O BCB é o agente com menor risco, pois, toma dívida em curto prazo e é emissor
de moeda. Por isso ele paga pelos títulos de política monetária os juros básicos. Logo,
se o preço (juros) que o BCB oferece é alto, todos os ativos financeiros em circulação
terão remunerações ainda maiores. Assim, por um lado, a captação de recursos para
investimento produtivo torna-se por demais custosa. Por outro lado, é mais interessante
para o empresário tornar-se especulador e buscar ganhos nos fundos de investimento
que compram títulos de dívida pública, pois além de apresentarem boa rentabilidade,
eles possuem curta maturidade e elevada liquidez, em função da organização de seu
mercado secundário.
(iv) Independente do indexador da dívida pública, o custo médio da dívida acompanhará
a taxa Selic, senão, haverá custos de oportunidade para os próprios demandantes
voluntários da dívida pública. Assim, mudanças nas remunerações dos títulos de pós
para pré-fixados melhoram a administração fiscal da dívida, mas, não mudam o custo de
oportunidade que ela representa ao investimento produtivo. A propósito, a atratividade
de alguns títulos em relação aos pós-fixados pela Selic é ofertada por meio de bônus que
intensificam o custo de oportunidade do ativo financeiro.
O puzzle do investimento produtivo: Alguns dados para ilustração
Os Gráficos 1 e 2, a seguir, permitem observar o argumento desenvolvido acima. Como
se pode ver, a circulação de títulos da dívida pública federal foi crescente ao longo de
todo o período, como contrapartida da tendência de redução da taxa Selic. A intensa e
crescente circulação de títulos públicos, meio de concretização da política monetária,
fez com que a dívida mobiliária federal fosse crescente ao longo de todo o período. Em
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suma, tais títulos, cujos fluxos geram o estoque de dívida mobiliária, representam
alternativas de aplicação financeira ao empresário, em detrimento do investimento
produtivo.
O volume das negociações de títulos públicos federais no mercado secundário parte de
um total diário de aproximadamente R$ 100 bilhões em fins de 2000 para quase R$ 700
bilhões em fins de 2012. Este foi o volume necessário de controle da liquidez para que a
taxa de juros pudesse ser reduzida de aproximadamente 15% em fins de 2000, tendo
alcançado 26,5% em 2003, para 8,5% em fins de 2012. Esse é o processo que explicita
que se reduziu o ganho de cada papel em circulação, porém, ampliando-se o volume
sobre o qual tal ganho se dá. Evidentemente, é isso que permite explicar a aparente
contradição do Gráfico 2: como pode o pagamento de juros por parte do Governo
Federal e do Banco Central do Brasil ampliar se a taxa de juros está caindo? A resposta
pode ser encontrada no crescente fluxo de colocação de títulos públicos para o controle
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públicos federais no mercado secundário e estoque de dívida
mobiliária federal (R$ milhões), 2000/12 a 2012/12
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Fonte: Elaboração própria com base em dados de Ipeadata (2013) e BCB (2013)
Nota: O início do período em dezembro de 2000 por conta da disponibilidade de dados.
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Pelos problemas discriminados sobre o sistema financeiro brasileiro, ou seja, sendo os
títulos públicos bastante líquidos (algo apresentado pelo seu próprio volume de
circulação), de baixíssimo risco e com remuneração atrativa, eles se configuram em um
desafio ao investimento produtivo, seja por serem imediatamente um custo de
oportunidade, seja por serem um complicador para a emissão de dívida privada de longo
prazo que financie os planos de investimento produtivo. Os ganhos dos investidores que
a estes títulos se dedicaram aproximaram-se de R$ 190 bilhões em meados de 2012,
como mostra o Gráfico 2, recorde histórico e, em paralelo, momento em que a Selic
alcançava seu menor patamar, desde sua implantação, em fins de 1970.
Por fim, cumpre chamar a atenção de que o governo federal deteve superávits primários
em todos os anos desde 2000. Portanto, o crescimento do endividamento público federal
não decorreu das contas não financeiras, mas, das variáveis financeiras que, em primeira
instância e na ausência de déficits primários, são originadas pelas movimentações de
títulos públicos para fins de política monetária. Os gastos com a política monetária
deveriam se adequar ao espaço dado pelo superávit primário, contudo, o superam,
implicando necessidades de financiamento nominais do governo federal e BCB em
torno de 2,15% do PIB entre julho de 1999 e dezembro de 2012, ou seja, no Brasil pós-
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RMI (Ipeadata, 2013). Há, assim, um ciclo vicioso que resulta em novas emissões de
dívidas para fins fiscais que, por serem de mais longo prazo, embutem prêmios de riscos
em relação à Selic, intensificando o custo de oportunidade ao investimento produtivo (e
configurando mais gastos financeiros às finanças federais).
Considerações finais: Elementos para a elaboração de uma política de incentivo ao
investimento produtivo no Brasil
A redução dos juros não basta para expandir o investimento produtivo no Brasil, algo
que vale para cenários econômicos estáveis tanto quanto para instáveis, tal qual o que se
passa atualmente. Tal constatação implica a consideração de dois elementos que
precisam ser corrigidos para que se tenham investimentos produtivos em nível
necessário ao crescimento sustentado da economia brasileira, ou seja, sem o caráter stop
and go das últimas duas décadas.
Um primeiro elemento a ser considerado é a reforma do sistema financeiro nacional, a
começar pelo mercado de dívida pública, indo-se além das medidas de gestão da dívida
pública levadas a efeito nos últimos anos. A referida gestão permite o alongamento do
prazo de maturação da dívida e uma melhor administração dos custos dela, mas não leva
à queda dos juros de curto prazo e nem ao desenvolvimento do mercado de dívida
privada de longo prazo. Um modelo interessante de reforma é o proposto por Nakano
(2012), em que se daria fim ao mercado de reservas bancárias estruturado em torno do
Sistema Selic, no qual se misturaram os títulos públicos de curto e longo prazos.
Um segundo instrumento a ser pautado é a necessidade de mais instrumentos de política
monetária, para além dos juros. Neste sentido, as políticas macroprudenciais sobre o
crédito, embora não sejam propriamente mecanismos de política monetária, são bons
exemplos. Ademais, as medidas de supervisão financeira, já implementadas pelo BCB
também podem contribuir, na medida em que impõe limites quantitativos sobre a oferta
monetária pelo lado dos agentes que podem demandar crédito. Enfim, sem que tais
aspectos sejam considerados, o investimento produtivo no Brasil continuará a contar
com um atrativo mercado financeiro como competidor imediato.
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Política Fiscal e a Desaceleração da Economia Brasileira no Governo
Dilma (2010-2012)+
Caroline Teixeira Jorge e Norberto Montani Martins

Introdução
O presente ensaio tem por objetivo analisar a relação entre a política fiscal e o
crescimento econômico brasileiro nos anos 2000, com especial interesse no período
2010-12, marcado pela desaceleração da economia brasileira. Busca-se resgatar os
elementos estruturais determinantes da gestão fiscal brasileira, bem como os
desenvolvimentos conjunturais ocorridos no período, como, por exemplo, os
relacionados à crise financeira de 2008-9.
Nesse sentido, como veremos abaixo, apontamos que a contração fiscal promovida no
biênio 2010-11, com vistas a atingir a meta “cheia” de superávit primário, impactou
negativamente a dinâmica da demanda agregada e do crescimento econômico nos
períodos subsequentes. Além disso, argumentamos que é possível associar o
desempenho errático da economia brasileira em termos de crescimento econômico na
última década a uma política fiscal essencialmente austera, tal como determinado pelo
arcabouço que fixa as metas de superávit primário.
Para tal, o ensaio está dividido em quatro partes, além desta breve introdução.
Primeiramente, discutiremos, em linhas gerais, as mudanças do papel da política fiscal
no regime macroeconômico. Em seguida passamos a analisar a gestão fiscal nos anos
2000 a partir do arcabouço fixado em 1999, baseado na definição de metas de superávit
primário. Analisamos então a política fiscal posta em prática para fazer frente à crise
financeira de 2008-9 e a reversão que ocorreu no biênio 2010-11, com especial interesse
em suas consequências para o crescimento econômico desde então. Por fim, as
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considerações finais destacam a necessidade de rever o papel da política fiscal no
arcabouço de política econômico brasileiro.
As mudanças no papel da política fiscal no regime macroeconômico pós-1980
A gestão fiscal é um elemento fundamental na determinação da dinâmica das economias
monetárias de produção. A política fiscal exerce influência sobre a demanda agregada
por diversos canais: de forma direta, por meio dos impostos e gastos e transferências
correntes e investimentos públicos; de forma indireta, através do efeito multiplicador
sobre o consumo e o investimento privados. Portanto, a política fiscal é capaz de
influenciar o crescimento econômico, tanto a curto como a longo prazo, também
induzindo mudanças estruturais através de seus efeitos sobre os investimentos.
Entretanto, desde os anos 1980, a partir da ascensão e consolidação das teorias e
políticas macroeconômicas de cunho neoliberal, a discussão acerca dos impactos da
política fiscal na demanda agregada e no crescimento apresentou uma mudança
relevante. Sua capacidade de determinação da taxa de crescimento econômico foi posta
de lado e passou-se a ressaltar o suposto efeito crowding out sobre o gasto privado
(influência negativa) que o gasto do governo poderia engendrar. A gestão fiscal ativa
perdeu espaço no debate econômico e a política fiscal passou a assumir um papel
passivo em meio à gestão macroeconômica cotidiana, ficando a seu cargo a garantia da
austeridade, enquanto a outras políticas, como a monetária, a “determinação” da
demanda agregada, sempre de modo subordinado à busca pela estabilidade
inflacionária.
De modo mais específico, segundo essa “nova” visão, cabe à política monetária
manipular a demanda agregada e manter a estabilidade de preços por meio da taxa de
juros e de câmbio – variáveis que, por sua vez, afetam a trajetória dívida/PIB –,
enquanto que à política fiscal cabe compensar esses efeitos sobre a dívida e aumentar o
esforço fiscal sempre que a estabilidade da trajetória da dívida for ameaçada. Ou seja, a
política fiscal adquire papel subordinado e atua como mera âncora do regime
macroeconômico, devendo sempre confirmar o compromisso com a estabilidade e
solvência da dívida.
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A maior mobilidade dos capitais internacionais na busca por maiores rendimentos, pano
de fundo dessas mudanças, também contribuiu para essa prescrição de gestão
macroeconômica. As finanças públicas passaram a ser uma importante ferramenta de
avaliação para os mercados financeiro e de capitais. Indicadores como o superávit
primário e a dívida líquida do setor público passaram a entrar no rol dos indicadores do
risco-país de cada espaço nacional, incorporados na análise dos “fundamentos
econômicos nacionais” que servem de base para a confiança dos investidores. Assim, a
política fiscal “responsável”, além de garantir a sustentabilidade da dívida, contribui
para o financiamento do balanço de pagamentos e estabilidade da taxa de câmbio,
através da atração de investidores que aceitam o prêmio de risco do país.
Por seu turno, a política fiscal com bases teóricas keynesianas passou a ser identificada
tão somente com a promoção do gasto e déficit públicos. Associou-se à política fiscal
“frouxa”, de “keynesianos”, efeitos potencialmente deletérios sobre a dívida pública,
inflação e a confiança dos investidores. Portanto, ao “prejudicar” a estabilidade
econômica, a política fiscal “keynesiana” passou a influenciar negativamente o
crescimento econômico. Inverteu-se, portanto, toda e qualquer lógica keynesiana de
funcionamento dos instrumentos fiscais e sua relação com a dinâmica da demanda
agregada.
Em meio a esse contexto, vários países – especialmente aqueles em desenvolvimento –
passaram adotar uma política fiscal de orientação essencialmente austera, a despeito da
evolução de suas economias, tanto a curto como a médio prazo. Estes países também
subordinaram sua gestão fiscal aos anseios da política monetária e à necessidade de
“estabilização” de suas economias, deixando, em última instância, o crescimento
econômico em segundo plano.
O papel da política fiscal e a gestão macroeconômica brasileira após 1999
O Brasil não se manteve imune a este processo: as mudanças no papel da política fiscal
também foram incorporadas pelo regime macroeconômico brasileiro. Diversos planos
de austeridade foram introduzidos ao longo das décadas de 1980 e 1990, mas o marco
da incorporação dessa “nova” gestão fiscal à política econômica brasileira ocorreu em
1999. A consagração do Regime de Metas de Inflação e a introdução do regime de
metas de superávit primário, nesse ano, amarraram a política fiscal e restringiram o
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poder discricionário das autoridades. A proposta brasileira também priorizou o corte dos
espaços de atuação do setor público e das políticas de defesa do crescimento econômico.
Conciliar os altos superávits primários, os altos gastos financeiros do governo (leia-se
altos gastos com o pagamento de juros aos rentistas) e a rigidez no tratamento das
despesas com o aumento dos investimentos tornou-se a grande dificuldade da gestão da
política fiscal nos primeiros anos de introdução do novo regime. Assim, a despeito do
sucesso inegável do controle inflacionário no governo FHC ante a situação anterior, as
taxas de crescimento econômico não foram promissoras – entre 1999 e 2002 a média de
crescimento foi de 2,1% a.a..
Em 2003, o Governo Lula optou por dar continuidade à lógica do regime de superávit
primário e reafirmou o comprometimento do governo anterior com a manutenção de
uma determinada trajetória da dívida pública, cadente, que exigia ainda uma austeridade
significativa, dada a elevada carga de juros incorrida em função da política
conservadora de controle inflacionário implementada pelo Banco Central (Modenesi e
Modenesi, 2012).
Entre 2003 e 2006, o superávit primário médio mensal em relação ao PIB foi de 3,6%
(conceito abaixo da linha), chegando a atingir, ao longo de 2005, em diversos meses
seguidos, valores superiores a 4,0%. A dívida pública, por sua vez, caiu meros 7,6 p.p.
entre 2003 e 2006, de 54,8% para 47,3%. Em paralelo, o investimento público,
incluindo estatais, ficou praticamente estável (em torno de 1,3% PIB entre 2003 e 2006,
segundo dados do Ipea), bem como os gastos com o funcionalismo público e com as
despesas correntes das administrações públicas com bens e serviços (escolas, hospitais
etc.). Em paralelo, no período, a média da taxa de crescimento trimestral do PIB, em
termos anualizados, foi de 3,6%, um pouco superior às taxas do período anterior, mas
com uma trajetória de significativa irregularidade.
Foi somente a partir da segunda metade da década de 2000, mais especificamente a
partir de 2006, que a política fiscal tornou-se mais flexível, gerando impactos sobre o
consumo privado que, em última instância, induziram o investimento privado de forma
mais relevante. Somando o cenário externo favorável e a maior disponibilidade de
crédito, o crescimento real do PIB alcançou 6,1% em 2007 e 5,2% em 2008.
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Em que pese a preocupação de alguns economistas e de outros segmentos da sociedade
com o descontrole dos gastos públicos, o que se verificou foi a manutenção, como
proporção do PIB, dos gastos com a remuneração de funcionários públicos e com a
depreciação do capital das administrações (em torno de 13% de 1995 a 2008). Os gastos
com a compra de bens e serviços públicos, indispensáveis a uma sociedade em
desenvolvimento, como saúde, escola e educação, também se mantiveram estáveis (em
torno de 7% no mesmo período).
O aumento dos gastos públicos concentrou-se nas transferências de assistência e
previdência (de 12 para 15% do PIB entre 1995 e 2006), que incluem os gastos com o
RGPS (Regime Geral de Previdência Privada), os benefícios pagos aos idosos
amparados pela Loas (Lei Orgânica de Assistência Social), seguro-desemprego,
programas assistenciais (como o Bolsa Família) e as transferências a organizações sem
fins lucrativos.
Este componente de gastos foi fortemente impulsionado, vale lembrar, pela política de
valorização dos salários mínimos reais que impactaram diretamente o montante dos
benefícios. Seus impactos no fortalecimento do mercado doméstico e na melhora
estrutural da distribuição pessoal e funcional da renda, com a ampliação da parcela
salarial da renda do país, são inegáveis e sem precedentes.
Além dos gastos sociais, a expansão fiscal foi também pautada numa expansão, ainda
que modesta, do investimento público, tanto pelo governo federal como pelas empresas
estatais. Depois da estabilidade em torno de 1,3% do PIB entre 2003 e 2006, o
investimento público atingiu 2,3% do PIB em 2008 e cresceu 17% a.a. de 2008 a 2010.
Contribuíram para esse processo o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
criado em 2007, além das estatais, em especial os investimentos em infraestrutura
realizados pela Petrobras.
Os efeitos do crescimento econômico sobre as receitas do governo propiciaram, a
despeito da política fiscal mais flexível, a continuidade da trajetória de redução da
dívida líquida do setor público consolidado, que passou de 60,4% do PIB em dezembro
de 2002 para o patamar de 45-50% entre 2006 e 2007.
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Assim, de um modo geral, a política fiscal no período foi capaz de assumir posição mais
ativa na gestão macroeconômica, sem, no entanto, abandonar as metas de superávit
primário. Foi possível compatibilizar certa elevação do gasto com a perseguição das
metas justamente em função dos efeitos positivos do gasto sobre o produto e a
arrecadação, o que contrasta com o previsto pela lógica neoclássica. Entretanto, a
supremacia dessa estratégia de geração do superávit criou amarras para uma expansão
mais arrojada do investimento público, o que teria de fato assegurado um crescimento
mais sustentado da economia brasileira e com mais espaço para a ocorrência de
mudanças estruturais.
Crise, gestão fiscal e a desaceleração recente da economia brasileira
A crise financeira deflagrada a partir da quebra do banco Lehman Brothers em setembro
de 2008 teve impactos significativos sobre a economia mundial, gerando uma forte
reversão

da

trajetória

de

crescimento

econômico

anteriormente

vigente

e,

consequentemente, uma perda significativa de empregos e renda da população. O Brasil
foi fortemente afetado, a despeito das declarações oficiais de seu governo: no quarto
trimestre de 2008 o PIB apresentou uma queda de 14,7% na comparação trimestral
anualizada.
Nesse contexto, criou-se, em nível mundial, um espaço (policy space) para a adoção de
políticas não-convencionais em diversas áreas. Enquanto nos países centrais esse espaço
acabou utilizado pelos bancos centrais34, que implementaram programas de compra de
ativos, no Brasil foi a política fiscal que foi acionada de forma mais flexível ao que
vinha sendo posto em prática. A reorientação da política fiscal no período e a
flexibilização das amarras que o arcabouço de política econômica adotado desde 1999
lhe impunha foi flagrante.
Do ponto de vista da gestão fiscal “cotidiana”, o governo postergou o recolhimento de
impostos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS/COFINS e
imposto de renda retido na fonte, e acelerou o processo de devolução de créditos
tributários para as empresas. Os gastos com o PAC e programas sociais foram mantidos
34
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e reforçados e se capitalizaram de forma significativa, através de empréstimos do
Tesouro, dos bancos públicos (em especial, BB e Caixa) e do BNDES.
Nesse contexto, como ilustrado no Gráfico 1, o resultado primário do governo central
caiu drasticamente ao longo de 2009, saindo de 4,1% em outubro de 2008 para 1,0% em
outubro de 2009 – uma queda de 3,1 p.p. num intervalo de 12 meses (conceito “abaixo
da linha”). Vale notar que, em nenhum momento, esse valor rompeu o marco zero e
avançou para valores negativos; em nenhum momento houve um déficit primário do
governo brasileiro – esteve-se longe dessa possibilidade.
Gráfico 1: Resultado Primário do Setor Público Consolidado (% PIB)*
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Fonte: BCB. *Conceito abaixo da linha.
De qualquer forma, a reversão cíclica da trajetória da gestão fiscal teve impacto direto
na recuperação da economia brasileira, que ocorreu de forma relativamente rápida: já no
segundo trimestre de 2009 a economia retomava um ritmo de crescimento similar ao
verificado no primeiro/segundo trimestres de 2008, da ordem de 6% (valores trimestrais
anualizados).
A postura fiscal adotada na crise sinalizava uma possível transição para uma gestão
fiscal mais alinhada com as prescrições efetivamente keynesianas, a partir da gestão
anticíclica do orçamento corrente e da manutenção – e possível reforço – dos
investimentos públicos (segundo dados do Ministério da Fazenda, houve uma expansão
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de 1 p.p. do PIB nessa rubrica entre 2008 e 2010). Contudo, essa perspectiva foi
frustrada a partir das ações implementadas desde então.
A reversão da trajetória fiscal expansionista ocorreu já ao final do ano de 2009. Iniciouse uma política de expansão do superávit primário, reforçada ao longo de 2010 e
intensificada em 2011. No final do primeiro semestre deste último ano, o esforço fiscal
praticado pelo governo foi suficiente para que se voltasse a atingir a meta “cheia” de
superávit primário (Gráfico 1). Inclusive, os anúncios do Ministério da Fazenda ao
longo do período sinalizaram claramente para esse objetivo, reafirmado em 201235.
Deve-se lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada ano, desde 2009,
permite o abatimento dos investimentos realizados no âmbito do PAC – e, mais
recentemente, desonerações – da meta de superávit primário (meta “cheia”). A meta
“líquida”, que desconta esses valores, exige um esforço fiscal muito menor do ponto de
vista de contingenciamento de despesas e, portanto, auxilia a expansão da demanda
agregada a partir dos investimentos públicos.
Mas, a despeito dessas possibilidades, a orientação do governo foi de realizar um
esforço fiscal adicional e perseguir as metas “cheias” de superávit primário para o
biênio 2011-12. O agravamento da crise europeia e do ambiente de incerteza em nível
internacional foi então acompanhado por uma desaceleração do consumo, induzida pela
contração fiscal e do investimento, fruto da incerteza em nível local, das influências
negativas externas, além da contração fiscal propriamente dita (o investimento público
real se reduziu de 4,7% para 4,0% do PIB entre 2010 e 2011).
Essa reversão da política fiscal impactou fundamentalmente o crescimento econômico: a
média de variação trimestral anualizada do PIB caiu da casa de 5,4% no biênio 2009-10
para 1,4%, tanto em 2011, como em 2012. Ou seja, a desaceleração da economia
brasileira entre 2010 e 2012 associa-se à forte “correção” da política fiscal ao longo do
período 2010-11. Somando-se o cenário externo desfavorável, incluindo as pressões
sobre os preços internacionais das commodities e a menor demanda externa sobre as
exportações, o processo de desaceleração econômica tornou-se inevitável, e seus
desdobramentos são sentidos ainda em 2013.
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Contudo, sem sucesso: a meta efetivamente atingida foi de 2,3%.
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Considerações finais
A relação fundamental positiva entre a política fiscal e a dinâmica das economias
monetárias, negligenciada pela teoria e prescrição de política neoclássicas, parece
encontrar no caso da economia brasileira uma importante ilustração. Por um lado, a
política austera, de perseguição de superávits primários elevados, parece ter um papel
relevante no comprometimento da capacidade de crescimento da economia brasileira,
como ilustrado por boa parte dos anos 2000 e, especialmente, pelo período mais recente.
Por outro lado, no período imediato após a crise, quando houve um relaxamento do
esforço fiscal, a economia reagiu rapidamente aos estímulos originados, o que também
demonstra a ligação sugerida pela teoria keynesiana sem aspas.
Contudo, a política fiscal brasileira no momento mais grave da crise financeira
internacional de 2008-9 nos parece ser exceção em relação à gestão que vem sendo
praticada desde o início da década de 2000.

A perspectiva de manutenção de

mecanismos fiscais anticíclicos e, sobretudo, do sustento do investimento público,
durante a crise, foi dissipada de forma praticamente imediata após sinais de recuperação
da economia e houve a restauração do arcabouço de austeridade que vigora desde 1999.
Nesse contexto, é importante recuperar a discussão acerca do papel da política fiscal na
determinação da dinâmica da demanda agregada presente no debate keynesiano, que
perdeu força e centralidade no debate econômico. E essa perspectiva é importante não
só para o Brasil, mas para diversos países, em especial, os integrantes da União
Europeia. Lá, entretanto, ganha espaço o questionamento sobre a eficácia do ajuste
fiscal em período de recessão (ou desaceleração) econômica, enquanto aqui a visão
prevalecente parece ainda ignorar os efeitos endógenos do próprio ajuste fiscal sobre a
trajetória dívida/PIB, uma vez que o ajuste impacta diretamente a demanda agregada e o
crescimento econômico (o denominador desta relação).
São muito relevantes os impactos do consumo do governo, que envolve a manutenção
de serviços essenciais a uma sociedade em desenvolvimento como a brasileira.
Igualmente importante é o efeito multiplicador do investimento público sobre o
consumo e investimento privado e, consequentemente, sobre o crescimento econômico.
Essas questões, afirmamos mais uma vez, devem ser levadas em conta. Isso não
significa que defendemos uma política fiscal irresponsável – “keynesiana”, com aspas –,
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mas antes, a reflexão sobre seu papel num regime macroeconômico comprometido não
apenas com a estabilidade de preços, mas também com o desenvolvimento social e
econômico do país.
A política fiscal deve ser baseada numa gestão coerente do orçamento corrente e de
capital, em linha com o efetivamente proferido por Keynes e keynesianos sem aspas
(Keynes, 1980; Carvalho, 2008). Sobretudo, a política fiscal deve estar assentada na
expansão do gasto e investimento públicos que induza ao consumo e investimento
privados e, ao mesmo tempo, contribua para a introdução de mudanças estruturais na
economia.
É fundamental, portanto, a revisão do arcabouço de política fiscal posto em prática no
Brasil para assegurar o crescimento sustentado de nossa economia.
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Razões do Baixo Crescimento da Economia Brasileira no Governo
Dilma Rousseff
Antonio Corrêa de Lacerda

As razões do reduzido ritmo de crescimento da economia brasileira no governo Dilma
Rousseff tem suscitado um interessante debate. Em 2012, por exemplo, ocorreu uma
série de fatores adversos que afetaram negativamente o resultado do Produto Interno
Bruto (PIB). Houve uma combinação de desempenhos negativos na indústria (-0,8%) e
na agricultura (-2,3%) e ainda uma queda de 4% nos investimentos, que afetaram o
desempenho total, que, só não foi pior, devido ao crescimento observado de 1,7% nos
serviços, 3,2% no consumo do governo e 3,1% no consumo das famílias.
A questão que se coloca é quanto deste resultado deveu-se a fatores episódicos e se há
condições de se prognosticar um desempenho melhor nos próximos anos. Embora
dificilmente a combinação adversa de fatores que afetaram negativamente o crescimento
econômico brasileiro em 2012 possa se repetir, há novas incertezas especialmente
advindas do cenário internacional. Outro aspecto a ser considerado é que tem havido
mudanças expressivas nas condições de competitividade, especialmente juros e câmbio.
O que mede o sucesso econômico de um país? Certamente, o crescimento do valor
agregado gerado (o PIB) é um dos indicadores importantes, por medir o valor absoluto
de tudo o que foi produzido, assim como por permitir compará-lo com períodos
anteriores e com o de outros países. É um termômetro significativo, mas não o único.
Outros indicadores de desempenho também são relevantes, como o nível do emprego,
dos salários reais, da distribuição de renda, além de outros dados macroeconômicos,
como endividamento e déficit público relativamente ao produto gerado, etc.
Vale, neste ponto, registrar alguns aspectos da economia brasileira. O primeiro é que,
apesar do baixo ritmo de crescimento, o Brasil tem obtido um ingresso anual médio de
Investimento Estrangeiro Direto (IED) da ordem de US$ 65 bilhões, em 2011 e
2012nível recorde histórico. Aqui claramente há uma visão de longo prazo que explica
este desempenho. Uma das razões para a aparente contradição entre o baixo crescimento
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da atividade no curto prazo e os ingressos é que o investidor produtivo está mais
interessado no potencial do mercado.
O segundo aspecto importante é que o Brasil vem obtendo progressos notáveis no seu
desempenho qualitativo. O desemprego, que se tornou um drama para a imensa maioria
dos países avançados do G-20 nos anos pós-crise, reduziu-se a 5,5% da População
Econômica Ativa (PEA) brasileira, conforme dados do IBGE. No último decênio,
houve crescimento expressivo da massa salarial real e cerca de 40 milhões de pessoas
ascenderam à classe C, que já representa mais da metade do total, segundo o Ipea.
É claro que, para consolidar e ampliar o movimento em curso, o crescimento econômico
é condição necessária, embora não suficiente. É, pois, muito importante restabelecer as
condições para um crescimento mais robusto e sustentado da economia, assim como é
imprescindível aprimorar as políticas sociais para universalizar os progressos em curso.
O principal é que, levando-se em conta o quadro apresentado, o baixo crescimento da
economia brasileira dos últimos anos está longe de inviabilizar um desempenho futuro
melhor.
As escolhas das políticas econômicas
Dentre as principais modificações do cenário macroeconômico, temos a expressiva
queda na taxa de juros reais, o que leva um tempo de maturação, pois as empresas
precisam rever a sua operacionalização e muitas vezes a sua estratégia frente ao novo
quadro. Apesar da elevação das taxas de juros nominais em 2013, como a inflação
também cresceu, as taxas de juros reais estão em níveis bem abaixo do padrão vigente
anteriormente ao ciclo de redução iniciado no segundo semestre de 2011 e isso vem
provocando uma diminuição do custo de oportunidade dos investimentos produtivos e
melhorando a atratividade dos investimentos em projetos de infraestrutura e
empresariais, dado o menor do custo de oportunidade. O segundo fator importante é a
desvalorização cambial, o que representa um ganho de competitividade para os
produtores brasileiros, não só para as exportações, mas também para a produção local
comparativamente aos importados.
Nos dois pontos em questão é importante destacar a mudança de rota. Tem sido muito
positiva a atuação das áreas econômicas do governo Federal (Ministérios da Fazenda,
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Indústria e Comércio e Banco Central) para quebrar o paradigma que nos limitou a uma
combinação de medidas macroeconômicas pouco favoráveis ao crescimento econômico.
Durante um longo período, o Brasil continuou a praticar a mais elevada taxa real de
juros do planeta. Isso, a despeito da melhora dos fundamentos macroeconômicos, da
própria promoção a grau de investimento por parte de importantes agências de
classificação de risco já em 2008 e da mudança do ambiente internacional, em que os
principais bancos centrais do mundo reduziram a quase zero as suas taxas de juros.
As elevadas taxas de juros oferecidas pelos títulos públicos brasileiros de elevada
liquidez sempre feriram a lógica do trinômio: rentabilidade, risco e liquidez, geralmente
inversamente proporcionais.
Associado a isso o real seguidamente valorizado propiciava um campo fértil para as
operações de arbitragem entre juros e taxa de câmbio. Bastava captar recursos no
exterior a taxas próximas de zero, ingressar com este capital no Brasil, transformando
em Reais e aplicar no mercado financeiro. Muitos aplicadores obtinham em curto
período, com essa combinação, o que levariam anos, às vezes décadas, para angariar o
equivalente no mercado internacional.
Outro ponto significativo está no esforço de melhoria do ambiente sistêmico, a redução
do “custo Brasil”, especialmente pelas ações em curso visando a diminuição dos custos
de energia, a desoneração tributária, além da desoneração dos encargos trabalhistas
sobre salários em vários setores.
Todos os fatores macro e micro econômicos em tela, juntamente com um maior
ativismo nas políticas industrial, comercial, ciência e tecnologia caminham no sentido
de ampliar a competitividade da produção brasileira, seja na concorrência com os
importados, seja ainda para ganhar espaço nos mercados de destino das exportações.
É salutar que haja um relativo consenso no que se refere à necessidade de fomentar a
elevação dos investimentos, estagnados em cerca de 18 a 19% do PIB nos últimos anos,
e criar as condições para que venham a atingir 24 a 25% no médio prazo. Isso, no
entanto, não deve ser visto de uma forma desvinculada de um cenário positivo para a
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demanda. Na verdade é a percepção de que a demanda vai continuar forte que
estimulará as decisões de investimentos por parte das empresas.
Da mesma forma, vale destacar que a elevação dos investimentos não se trata de algo
isolado do crescimento da economia, como muitas vezes o tema é, de forma equivocada,
tratado na mídia. Trata-se de polos de um mesmo vetor. Sob a ótica da demanda, ambos,
consumo e investimentos, são impulsionadores de valor agregado. Assim sendo, a
simples elevação dos investimentos já representa, por si só, um incremento do PIB,
além do efeito multiplicador sobre a demanda, que adicionalmente gera mais valor
agregado.
Nesse sentido, incrementar o investimento é um desafio, mas, mais do que isso, uma
imensa oportunidade para o Brasil. Ao contrário de outros países, que se encontram em
recessão, como alguns na Europa, ou sobre investidos, como é o caso da China, temos
uma enorme demanda potencial, tanto de consumo quanto de investimentos.
A inflação como desafio de curto prazo
A inflação brasileira se acelerou atingindo, no primeiro semestre de 2013, o teto de
6,5% no acumulado dos últimos doze meses. Para um diagnóstico mais abrangente,
primeiro é necessário destacar que a inflação brasileira, inegavelmente elevada e que
deve ser combatida, está muito próxima da inflação média dos países em
desenvolvimento, que é de 5,8% no acumulado dos últimos doze meses. Há, mesmo no
âmbito dos BRICS, países com inflação próxima à brasileira, como é o caso da África
do Sul, com 5,9%, e outros em situação ainda mais grave, como a Índia, com 12%.
Outros países em desenvolvimento, como Argentina e Venezuela, têm indicadores
oficiais mais elevados e fortemente questionados quanto à sua fidelidade.
A questão é, porque países em desenvolvimento tem tido uma inflação média
equivalente quase ao triplo da vigente nos países desenvolvidos. Trata-se de uma
questão estrutural. Estes países vêm experimentando mudanças expressivas do padrão
populacional, com urbanização, elevação da renda e alterações de costumes. Isso tem
provocado uma elevação da demanda por alimentos e por serviços, dois itens comuns de
pressão de preços nos vários países. A demanda por estes itens tem crescido mais
rapidamente do que a sua oferta, abrindo espaço para elevação de preços.
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Este fato não pode ser entendido como um álibi para a inflação brasileira, mas um
alerta. Ao mesmo tempo que temos que tomar medidas para combater a inflação, por
outro lado é preciso sair da armadilha de considerar a elevação das taxas de juros como
remédio único para a enfermidade, seja qual for o diagnóstico da sua origem. No caso
brasileiro, temos o impacto das questões já citadas e comuns à maioria dos países em
desenvolvimento, assim como temos peculiaridades próprias e que precisam ser
enfrentadas.
A primeira delas é a ainda elevada indexação, ou reajuste automático e regular dos
preços baseados em indicadores da inflação passada. Trata-se do caso de preços
administrados, como medicamentos, por exemplo, tarifas públicas, como pedágios,
energia, telefonia, água e esgoto, aluguéis, etc. Grande parte desses indexados a
indicadores como o Índice Geral de Preços (IGP), e sua variante, o Índice Geral de
Preços-Mercado (IGP-M)ambos calculados pela Fundação Getúlio Vargas, cuja
composição tem pouco a ver com a estrutura de custos dos setores.
Além disso, sob influência do fator anterior e da cultura inflacionária, vivemos uma
espécie de indexação informal de preços de serviços, especialmente os pessoais, que
pela sua natureza são pouco concorrenciais.
Outro aspecto peculiar da economia brasileira está na indexação do mercado financeiro.
Parcela expressiva da dívida do governo é pós-fixada pela Selic, a taxa definida pelo
Copom-Comitê de Política Monetária, redefinida a cada 45 dias, com grande
repercussão midiática. Como grande parte dos títulos da dívida oferecem liquidez
imediata e correção automática pela taxa de juros, isso impacta fortemente as
expectativas.
Obviamente trata-se de um processo que, longe de ser neutro, provoca transferências
bilionárias de renda. Daí a resistência e mitificação que envolve tudo que se refere ao
tema. Muitas vezes intensificar as expectativas de inflação futura representa um
verdadeiro prêmio, na forma de elevação dos juros, favorecendo os portadores de títulos
da divida pública pós-fixada.
O enfrentamento do problema implica ações conjugadas que vão além dos juros e
ampliar a capacidade de oferta da economia. O problema atualmente não reside tanto no
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setor industrial, que ainda opera com um nível de ociosidade média da ordem de 15%.
No macrossetor serviços, no entanto, o quadro é diferente. É preciso ampliar a
competitividade, incentivando a formação de novos prestadores e gerar maior
concorrência, diminuindo o poder de elevação dos preços.
A questão da competitividade e seus impactos
Há um descolamento entre o expressivo avanço do consumo na economia brasileira e o
baixo desempenho da produção industrial. A indústria vem sendo afetada negativamente
tanto por fatores conjunturais, quanto estruturais. Do ponto de vista conjuntural,
influenciou a queda da demanda provocada pela crise internacional, especialmente na
Argentina. Sob o ponto de vista estrutural, os fatores adversos de competitividade
sistêmica foram determinantes para a perda de espaço da produção local relativamente
às importações.
O nível da produção industrial do primeiro semestre de 2013 é semelhante ao observado
há cinco anos, em 2008, antes dos efeitos da crise. Enquanto isso, o coeficiente de
importações cresceu em praticamente todos os segmentos industriais, desde aqueles
tradicionalmente deficitários na balança comercial, como química, eletroeletrônica e
bens de capital, até bens de consumo duráveis e outros da indústria de transformação,
inviabilizando elos importantes da cadeia produtiva e gerando consequências negativas
sobre o emprego, renda e tecnologia domésticas.
Os custos do trabalho na indústria geral, não obstante, têm crescido, em decorrência não
apenas da conjuntura, mas de também mudanças expressivas em aspectos como
demografia, e crescimento do setor de serviços. Com isso, temos uma disputa por
profissionais qualificados, a chamada “guerra por talentos’, inflacionando os custos.
Trata-se evidentemente de uma situação insustentável no longo prazo, pois não será
possível manter este descompasso. Mesmo que aparentemente algo favorável ao
trabalhador, como estamos em uma economia aberta, a tendência seria de uma
substituição da produção local pelos importados, pela perda de competitividade.
No curto prazo, é importante liberalizar, de forma controlada a importação de mão de
obra e intensificar programas de qualificação de trabalhadores para que haja maior
equilíbrio de oferta e demanda no médio e longo prazos. Além disso, a saída para
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ampliar a capacidade competitiva da indústria estará na busca de ganhos de
produtividade mediante a automatização da produção, a racionalização das linhas de
produção, informatização de processos, enfim medidas para ampliar a produtividade.
Em muitos casos, isso requer investimentos em novas maquinas e equipamentos, mas
também de esforços inovadores.
No que se refere às contas externas, temos observado uma forte expansão do déficit em
conta corrente do balanço de pagamentos, que, no acumulado dos últimos doze meses
até agosto de 2013 atingiu o equivalente a 3,3% do PIB (Produto Interno Bruto). Não se
trata de nenhum problema iminente de insolvência, muito pelo contrário. As reservas
cambiais brasileiras passam de US$ 370 bilhões e temos recebido expressivos volumes
de capitais externos, com destaque para os investimentos diretos estrangeiros (IDE),
cujos influxos, até recentemente, eram mais do que suficientes para cobrir as
necessidades de financiamento externo. Este ano, no entanto, enquanto está havendo
uma expressiva elevação do déficit, há uma retração dos influxos de IDE. Isso nos torna
mais dependentes de outras modalidades de capitais externos, como os de portfolio.
Quanto ao déficit em conta corrente, mais do que o seu volume absoluto ou relativo,
chama a atenção à velocidade da sua deterioração, se levarmos em conta que há menos
de seis anos havia uma posição de equilíbrio. A projeção da trajetória em curso nos
levaria, no futuro, a uma situação insustentável. O prolongado período de valorização
cambial, associado ao pouco favorável ambiente de competitividade sistêmica ampliou
significativamente nossa vulnerabilidade externa. A questão é que, com isso, nos
tornamos mais suscetíveis a decisões que não dependem de nós, mas de investidores e
operadores do mercado internacional.
O Real, neste cenário, tende a um grau maior de volatilidade e de desvalorização, como
já vem ocorrendo. O repasse da desvalorização cambial para os preços poderá ser
amenizada, se for acompanhada, de um ajuste para baixo nos preços das commodities
cotadas em dólares norte-americanos. Isso poderá compensar, pelo menos parcialmente,
a pressão da desvalorização do real sobre os preços domésticos.
Conclusão
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As condições para a aceleração e sustentação de uma maior taxa de crescimento da
economia brasileira dependem tanto de fatores externos, quanto de domésticos. No
cenário externo EUA e China chamam à atenção. Há uma mudança de posicionamento
da economia norte-americana, que vivencia um processo de reindustrialização,
fortemente focada na mudança da matriz energética proporcionada pela exploração do
gás de xisto, os incentivos à inovação e os mecanismos de fomento via compras
governamentais. A retomada norte americana inevitavelmente significará uma redução
das medidas de estimulo monetário e uma elevação das taxas de juros, valorizando o
dólar em relação às demais moedas. Adicionalmente, há outro fator relevante que é a
desaceleração da China e a redução das cotações das commodities.
A consequência é uma maior volatilidade no curto prazo.

Um câmbio mais

desvalorizado amplia a competitividade dos produtores brasileiros, relativamente aos
produtos importados e também para a exportação. Por outro lado, uma desvalorização
exagerada pode desorganizar a economia e afetar negativamente os investimentos
Mediante condições mais favoráveis o setor industrial poderá deixar de ser um fator
limitador para a expansão do crescimento.
Daí a necessidade de haver avanços em outros aspectos que fomentem os ganhos de
produtividade, seja sistêmica, seja empresarial, para evitar que todo o ajuste recaia sobre
a variação da taxa de câmbio, uma vez que há limites impostos pelo fato de a inflação já
ter alcançado um nível elevado. A questão fundamental é a taxa de cambio real, ou seja,
o ganho líquido considerando os custos de produção.
Por outro lado, utilizar o real valorizado o como âncora para controlar a inflação
provoca um efeito indesejado de desindustrialização e deterioração das contas externas,
como denotam nossa experiência histórica e o próprio quadro atual. O aumento da
vulnerabilidade decorrente do crescente déficit de transações correntes e a sua
insustentabilidade intertemporal não compensam o aparente ganho de curto prazo de
uma moeda excessivamente apreciada.
No âmbito macroeconômico é preciso propiciar um ambiente favorável à produção
local, de forma a lhe permitir concorrer em igualdade de condições com os importados e
ganhar espaços nas exportações. Há ainda um papel relevante a ser exercido pela
política industrial. Muitas das medidas adotadas no País, embora válidas e no caminho
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certo, são tópicas e com prazo de validade determinado, como desoneração tributária e
de linhas de financiamento facilitadas para investimentos. Permanece o desafio de uma
política industrial perene e ousada, com objetivos estratégicos de longo prazo, a
exemplo de vários países bem sucedidos na área.
Vale ainda destacar que, embora as iniciativas tomadas representem um avanço
relativamente à situação passada, infelizmente ainda estão distantes da pratica
internacional. A competitividade imposta pela globalização foi agravada com da crise
em vários países. Diante desse quadro só nos resta avançar nas questões já citadas,
assim como incrementar os investimentos em infraestrutura para viabilizar a indústria
do século 21 no Brasil.
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Câmbio, Salários, Política Fiscal e Coordenação do Investimento
Marco Flávio da Cunha Resende, Igor Lopes Rocha, Paulo André Camuri e Roberto
Alexandre Zanchetta Borghi

Introdução
No início dos anos 2000 o ciclo econômico iniciado em meados do primeiro governo
Lula contrastava com o quadro de elevadas taxas de desemprego, altas taxas de juros e
forte restrição externa que caracterizavam o período precedente. Por um lado, a
conjuntura externa marcada pela retomada da liquidez internacional e expansão das
economias asiáticas, em especial da China, junto com o boom dos preços das
commodities asseguravam, no contexto da forte desvalorização cambial de 1999, o
desempenho positivo das contas externas. Por outro, a queda da taxa de juros, a
expansão do crédito, inclusive das operações do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), e a redistribuição de renda por meio de políticas como o
aumento do salário mínimo real, a geração de empregos formais e a ampliação do Bolsa
Família garantiam uma dinâmica expansionista para a economia pela ótica interna.
Ao final de 2008 eclodiu a crise financeira mundial cujos efeitos nefastos ainda estão
presentes. Embora, em um primeiro momento, o país tenha conseguido enfrentar os
efeitos diretos da crise mediante políticas anticíclicas, o crescimento econômico
brasileiro recente permanece abaixo do logrado anteriormente. A perda de dinamismo
da economia doméstica é reflexo dos dinamizadores tanto internos quanto externos. No
campo externo, a apreciação da taxa de câmbio real, além da desaceleração de parceiros
comerciais e da queda dos preços das commodities, comprometeram o desempenho da
balança comercial brasileira. No campo interno, a política de aumento real do salário
mínimo e as mudanças demográficas e na composição da demanda agregada
contribuíram para o aumento dos salários reais acima dos ganhos de produtividade do
trabalho. Como resultado, houve intensa queda da relação câmbio/salário, condicionante
perverso à retomada dos investimentos e do crescimento econômico.
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Desta forma, a atenção se volta à coordenação das políticas econômicas adotadas pelo
governo a fim de promover de modo sustentado o investimento e a expansão da
economia. Nisso cumprem papel decisivo não apenas as diretrizes governamentais que
condicionam a formação das expectativas dos agentes e, portanto, o investimento
privado, mas também os rumos dados ao investimento público, sobretudo diante de um
contexto de crise e maior incerteza. O objetivo do artigo é explicar o cenário recente de
baixo crescimento da economia brasileira enfatizando aspectos da política econômica
adotada no governo Dilma à luz do arcabouço teórico keynesiano, particularmente na
sua esfera fiscal. Assim, a análise é composta por duas seções, além desta introdução e
das considerações finais. Na segunda seção, apresenta-se brevemente o referencial póskeynesiano cuja compreensão permeia o restante da análise. Na terceira seção, apontamse as causas do baixo crescimento recente da economia. Seguem as considerações finais
com alternativas de políticas.
O referencial pós-keynesiano e a política fiscal
Para a escola pós-keynesiana há um papel relevante a ser exercido pelo Estado visando
o crescimento da economia e do emprego e a melhora na distribuição da renda. O
Estado, com suas instituições, deve orientar e coordenar as decisões de investimento
privado. Não se trata de substituir ou competir com o setor privado. O Estado deve atuar
onde em geral o setor privado não investe, criando um ambiente favorável, estável e
seguro para a iniciativa privada, e apontar o rumo do desenvolvimento econômico.36 O
Estado está capacitado a fazer isto porque apresenta elevado poder de mobilizar
recursos e influenciar a demanda agregada, já que arrecada parte significativa da renda,
além de ser dotado de aparato administrativo e fluxo de informações que nenhum outro
agente possui (Carvalho, 1992).
A política fiscal é crucial neste contexto. A regulação da demanda agregada passa pelo
planejamento através de programa de investimentos em longo prazo que compense
quedas no investimento privado e que sinalize aos agentes a pretensão do governo de
estimular a economia. Se o planejamento do governo e seu comprometimento forem
críveis, os empresários considerarão no processo de formação de suas expectativas um
36“Ninguém faz se o Estado não faz. Para o governo, o mais importante não é fazer coisas que os
indivíduos já estão fazendo (...) mas fazer aquelas coisas que atualmente deixam de ser feitas” (Keynes,
1926).
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patamar mínimo de renda e, portanto, de demanda agregada para o futuro, estimulandose o animal spirits e as decisões privadas de investir (Carvalho, 1992).
Para tanto, o governo deve ter um orçamento (orçamento corrente) sempre equilibrado
para as despesas ordinárias do Estado, como as despesas de consumo, e um orçamento
de capital, destinado a suavizar o ciclo econômico. Este orçamento deve ser
intertemporalmente equilibrado, discricionário e anticíclico, havendo superávit fiscal na
fase ascendente do ciclo econômico, e déficit fiscal no período recessivo, financiado
pela poupança pública da fase anterior. Isto contribuiria para regular a demanda
agregada e estabilizar o emprego, além de ajudar a combater a inflação nos períodos de
boom econômico. Não se trata, então, de irresponsabilidade fiscal.
Por fim, a adoção de estrutura tributária progressiva e de programas de redistribuição da
renda stricto sensu, além de programas de investimento em saúde e educação, estão na
alçada da política fiscal. Esta deve promover uma distribuição de renda mais equitativa,
tarefa que o mercado não é capaz de fazer.
Na tradição pós-keynesiana há um papel para o Estado porque a distribuição de
probabilidades de eventos econômicos futuros não é conhecida pelos agentes,
conferindo a estes uma "incerteza fundamental" sobre o futuro. Tal incerteza torna
inválida a hipótese de presença de "agentes racionais" e de mecanismos de mercado de
ajuste automático (“mão invisível”) que empurrariam a economia para o pleno emprego
e para uma trajetória de crescimento equilibrado em longo prazo.37
O objetivo dos agentes na economia é ampliar ao máximo possível sua riqueza. À luz da
incerteza sobre o futuro, é racional por parte dos agentes, em contextos de pessimismo,
optarem pela estratégia de permanecer líquido, em detrimento da decisão de investir. A
retenção de liquidez é então feita em detrimento da compra de outros ativos, causando
“deficiência de demanda efetiva”, e, portanto, um nível de equilíbrio da renda abaixo do
nível de pleno emprego (Keynes, 1936). A (retenção de) moeda, ao afetar o processo de
37

As decisões de investimento se baseiam em expectativas não ergódicas dos empresários sobre o
retorno do investimento e no grau de confiança que eles atribuem a estas expectativas. Porém, visto que
não conhecemos quase nada sobre o futuro, a base de conhecimento para a formação dessas expectativas
é muito precária e não conta com cálculos probabilísticos. Isto leva os agentes a adotarem um
“comportamento convencional”, que é racional à luz da incerteza, e que torna voláteis as suas decisões de
composição de portfólio de ativos e, portanto, de investimento (Keynes, 1988, cap. 12).Conforme
Davidson (1999), expectativas não ergódicas é o que Keynes cunhou de animal spirits dos empresários.
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acumulação de capital, pode gerar diversas trajetórias de longo prazo possíveis para a
economia. A moeda, então, não é neutra, pois influencia o curto e o longo prazo,
corolário desta escola de pensamento (pós-keynesiana) distinto daquele das escolas de
cunho ortodoxo.38
Causas da retração do investimento no governo Dilma
Recentemente, o desempenho da economia brasileira foi pífio: em 2011 e 2012, seu
Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,7% e 0,9%, respectivamente. Em 2012, o setor
de serviços cresceu 1,7% enquanto a indústria retraiu 0,8% e a agropecuária caiu 2,3%.
Pelo lado da demanda, o consumo das famílias e os gastos do governo cresceram 3,1% e
3,2% em 2012, respectivamente. Porém, a formação bruta de capital fixo (FBKF) caiu
4%. Exportações caíram 5,3% e as importações contraíram-se 1,4%.
Sabendo que a retração do setor agropecuário em 2012 deveu-se, em grande parte, às
condições climáticas desfavoráveis, o principal fator associado ao baixo crescimento no
Brasil está nos desempenhos da indústria e da balança comercial. Ambos dependem, em
longo prazo, do investimento. Não por acaso, a FBKF é o elemento da demanda
agregada que se encontra deprimido. A taxa de investimento é a variável que explica o
arrefecimento recente do crescimento. Ela subiu de 15,3% para 19, 5% do PIB entre
2003 e 2010 e reduziu-se para 18,2% do PIB em 2012.39
Portanto, para se compreender os motivos do fraco desempenho da economia brasileira
é necessário investigar as causas da queda do investimento e da fragilização da indústria
de transformação, cuja participação no PIB caiu de 18% em 2003 para 13,3% em 2012.
Estas causas correspondem à deterioração da relação câmbio efetivo/salário e da
infraestrutura física, além da baixa capacidade de coordenação do investimento pelas
políticas fiscal e cambial.40

38

Ademais, o referencial pós-keynesiano aponta que, no contexto da incerteza, e dado que no sistema
capitalista o trabalhador não conhece seu salário real futuro, pois as decisões, inclusive aquelas sobre
preços, estão com o fator mais escasso, o capital, o mercado não leva o sistema a uma equitativa
distribuição da renda, tornando necessária a atuação do Estado.
39
A balança comercial também foi afetada pela desaceleração dos preços internacionais das commodities
e arrefecimento do comércio internacional no contexto da crise do Euro e do desaquecimento da
economia chinesa, além da expressiva apreciação da taxa de câmbio real.
40
O problema da deterioração da relação câmbio/salário e da infraestrutura vem sendo apontado há algum
tempo por diversos analistas, como por exemplo, Oreiro (2013) e Nakano (2013).
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Quanto à relação câmbio/salário, entre 2003 e 2010 a taxa de câmbio nominal caiu em
todos os anos exceto em 2008. A taxa de câmbio real apresentou trajetória semelhante.
Paralelamente, os salários reais cresceram acima dos ganhos de produtividade do
trabalho devido a: i) mudança demográfica que reduziu o ritmo de crescimento da oferta
de mão de obra; ii) mudança na composição da demanda que cresceu em direção ao
setor de serviços, intensivo em mão de obra, e que decorre do êxito dos programas de
transferência (redistribuição) de renda e do aumento real do salário mínimo; iii) dados
(i) e (ii), aumentou a pressão altista sobre salários; e iv) política de aumentos reais do
salário mínimo. O resultado foi a deterioração da relação câmbio efetivo/salário
(Gráfico 1) comprometendo a competitividade da indústria nacional e as contas externas
do país.
GRÁFICO 1- Índice da relação câmbio efetivo/salário, 2005 = 100

Fonte: Ipea.
Enquanto havia uma situação benigna nos mercados de comércio e financeiros
mundiais, e dado o elevado nível da taxa de câmbio real em 2003, a economia brasileira
cresceu entre 2003 e 2010 com superávits em conta corrente até 2007, a despeito de: i)
contínua valorização cambial; ii) deteriorada infraestrutura; e iii) falta de coordenação
do investimento privado pelas políticas fiscal e cambial.41 Após a reversão do quadro
externo, estes fatores, juntamente com os aumentos reais dos salários acima dos ganhos
de produtividade, determinaram a perda de dinamismo do investimento privado e

41

A política monetária apertada daquele período também não contribuía para estimular o investimento.
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afetaram adversamente a indústria e as transações correntes42 - quanto aos demais
setores, o setor de serviços, majoritariamente non-tradable, não é afetado pela
concorrência externa, ao passo que a agropecuária depende, em boa medida, de
condições climáticas e das oscilações de preços no mercado internacional.
Quanto à infraestrutura, a desagregação dos investimentos entre público e privado,
como também a decomposição da taxa de investimento no Brasil mostram dois
problemas: o investimento público é muito baixo, cerca de 2,5% do PIB, e embora o
investimento em máquinas e equipamentos esteja aquém do desejado, o grande gargalo
está no investimento em construção, principalmente em infraestrutura. Para uma
amostra de 207 países, entre 2002 e 2011 a taxa de investimento em máquinas e
equipamentos no Brasil, de 9,9% do PIB, fica acima da média de 9,5% do PIB dos
países da amostra, enquanto que para a parcela do investimento relativa à construção, a
taxa média de investimento brasileira foi de 7,4% do PIB, abaixo da média de 12,5%
apresentada pelo grupo amostral (Valor, 28/02/2013 - Baixo investimento em
construção trava expansão). Houve contínua deterioração da infraestrutura física da
economia brasileira nos últimos 30 anos. A ineficiência de portos, aeroportos, energia,
estradas etc. em relação ao padrão internacional solapa a competitividade e o retorno do
investimento no Brasil.
Quanto à baixa capacidade de coordenação do investimento privado pelas políticas
fiscal e cambial, o foco nesta seção está na política fiscal. A política cambial será
brevemente tratada na próxima seção. Conforme já comentado, cabe ao Estado regular a
demanda agregada e coordenar as estratégias de investimento privado. Isto é feito por
meio do investimento público, inclusive em infraestrutura física. O investimento
público não apenas cria renda e demanda futura que estimulam as perspectivas de lucro
e o investimento privado, como também reduz custos e aumenta a produtividade e a
competitividade do produto nacional. Além disso, o investimento público e políticas
(fiscal, creditícia etc.) de incentivo ao investimento privado apontam indústrias
específicas e seus encadeamentos, reforçando o rumo a ser seguido e estimulando o
animal spirits dos empresários.

42

O mini-ciclo de crescimento com superávits em conta corrente entre 2003 e 2007 foi uma situação
inédita na história da economia brasileira após o início de sua industrialização nos anos 1930.
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Em conformidade com a proposta keynesiana, o Plano de Aceleração do Crescimento
(PAC) deveria ser um plano de investimentos em infraestrutura para regular a demanda
agregada, de caráter anticíclico, atrelado ao orçamento de capital do governo. O PAC
foi utilizado pelo Governo como forma de reunir as principais ações planejadas de
investimento público. Porém, é bastante questionável a capacidade do programa em
conduzir o país - diretamente via recursos públicos e/ou indiretamente via orientação e
estímulos ao setor privado - ao patamar ampliado de investimentos que se faz necessário
para a superação dos desafios associados à deteriorada infraestrutura brasileira.
Apesar de R$178,8bilhões - do total de R$557,4 bilhões até agora executados no âmbito
do programa - serem relativos ao financiamento habitacional e, não, à infraestrutura,
ainda assim a execução nos primeiros 4 meses de 2013 foi 26% menor que a verificada
no último trimestre de 2012. Já dos R$17,5 bilhões autorizados a serem executados ao
longo 2013, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
(DNIT), e que abrangem projetos relacionados à infraestrutura, apenas 1,78%, foram
executados. Isso está atrelado ao orçamento público relativamente engessado e à
capacidade de gestão, institucionalidade e legislação que conformam uma estrutura
relativamente burocratizada do Estado brasileiro e dificulta tanto a expansão dos gastos
públicos, em particular de investimento, como os processos de licitação e parcerias
público-privadas.
Portanto, além de não terem sido executadas muitas de suas obras, o PAC não implicou
aumento substancial do investimento público que permanece na casa de 2,5% do PIB.
Ademais, dada a meta de superávit primário do setor público, não há recursos
disponíveis para que se verifique um aumento razoável da sua capacidade de investir.
Tampouco o Governo apresenta um orçamento de capital organizado, capaz de cobrir os
hiatos do investimento privado e garantir a melhora da infraestrutura e das condições de
competitividade do produto nacional, bem como a melhora das expectativas quanto ao
crescimento da renda e da demanda agregada. Além disso, o investimento público não é
feito de modo planejado e transparente para coordenar as expectativas e estratégias de
investimento privado e, assim, estimular o investimento privado na direção dos sinais
emitidos pela política fiscal.
No campo da política fiscal, o governo Dilma vem, também, criando medidas de
estímulo visando: i) sustentar o consumo; e ii) estimular novos investimentos, em um
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esforço de reduzir os custos de produção. Dentre as primeiras, destacam-se as
desonerações sobre materiais de construção, diversos bens de consumo duráveis e da
cesta básica. Dentre as segundas, destacam-se desonerações de bens de capital e da
folha de pagamentos em 42 setores, redução da tarifa de energia elétrica e mudanças nas
regras do plano de concessões de ferrovias e rodovias. Apesar da relevância destas
iniciativas, esse conjunto de medidas carece de maior articulação entre si e de uma
estratégia de crescimento de longo prazo.43
Em suma, há na política fiscal brasileira aspectos keynesianos, tais como as políticas
anticíclicas de incentivo ao investimento por meio de isenções tributárias, desoneração
da folha de pagamentos, redução do preço da energia, etc. Ademais, os programas
sociais visam uma distribuição mais equitativa da renda. Porém, tal política ainda deixa
muito a desejar quando se constata a baixa taxa do investimento público e a ausência de
um orçamento de capital capaz de coordenar e estimular o investimento privado.
Considerações finais
Ao quadro de baixa relação câmbio/salário, deteriorada infraestrutura, baixo nível do
investimento público e a falta de planejamento e coordenação do investimento privado
no âmbito da política fiscal, soma-se a falta de coordenação do investimento privado
pela política cambial.44 Esta tem sido marcada pela inconstância de objetivos. Ora é
usada como instrumento de controle de preços (apreciação cambial), ora como categoria
real que regula os preços relativos. Do mesmo modo, há inconstância em relação ao
tratamento dos fluxos de capital estrangeiro. Enquanto categoria real, a taxa de câmbio
regula a relação entre preços de bens tradables e non-tradables, afetando a
competitividade do produto nacional - estes são custos de produção daqueles. A
inconstância de objetivos da política cambial enseja incerteza nos agentes quanto ao
retorno esperado do investimento e não aponta o rumo a ser seguido, prejudicando a
43 De fato, a adoção recente dessas medidas do governo Dilma parece mais responder às demandas e
pressões dos diversos setores afetados pela crise do que seguir um plano de ação planejado pelo Governo
e comunicado à sociedade e à indústria. Para que medidas tópicas e setoriais ganhem coerência e
sinalizem aos empresários o rumo a ser tomado em um horizonte temporal confiável e de previsibilidade,
é fundamental que elas estejam articuladas em uma estratégia de crescimento de longo prazo de
conhecimento público.
44 No campo monetário, a redução da taxa básica de juros (Selic) nos últimos anos foi importante para
estimular o investimento, ainda que o reflexo desse movimento sobre as taxas de juros praticadas pelas
instituições financeiras privadas ao empresário ou consumidor final tenha sido bastante limitado.
Dificuldade adicional coloca-se recentemente diante do temor à inflação, o que levou o Banco Central a
um ciclo de aperto monetário com a elevação da Selic.
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coordenação das estratégias de investimento privado, em particular na indústria. A
depender das pressões inflacionárias, a taxa de câmbio deve ser estabilizada no atual
patamar ou, havendo espaço, deve ser gradualmente corrigida para recompor a relação
câmbio/salário, ao invés de ser usada como instrumento de controle de preços.
Portanto, a retomada do crescimento requer o aumento da relação câmbio/salário, o
aumento do investimento público em infraestrutura e a construção de um orçamento de
capital do governo que seja anticíclico e em nível suficiente para cobrir os hiatos do
investimento privado. Requer, também, planejamento e organicidade nas políticas
fiscal, cambial, monetária e creditícia de estímulo ao investimento privado.
Porém, o atual estado das contas públicas não permite a mudança do mix de políticas
nesta direção. Além disso, a pressão inflacionária atual não viabiliza uma guinada fiscal.
A estabilidade da relação dívida pública/PIB é importante para a coordenação das
expectativas de inflação e requer superávit primário acima de 2% do PIB. Do mesmo
modo, em função do estímulo inflacionário que o aumento da relação câmbio/salário
provoca, este aumento deve se dar em período de nula ou baixa pressão inflacionária e
deve contar com o apoio de políticas de controle da demanda, tal como a política fiscal.
Na visão pós-keynesiana, que atribui várias trajetórias possíveis de longo prazo para a
economia, não há “receitas de bolo” ou regras atemporais e universais para a política
econômica. Esta é a arte do possível e deve estar em sintonia fina com os contextos
interno e externo da economia doméstica.
Resta ao governo aprimorar a comunicação com o setor privado no âmbito das
concessões de serviços de infraestruturas e abrir espaço para taxas de retorno
compatíveis com o risco dos empreendimentos. Tais investimentos juntamente com uma
possível melhora do setor externo, a partir da retomada do crescimento da economia
norte-americana, dariam novo impulso ao crescimento da economia, que poderia passar
dos cerca de 2,5% ao ano atuais para algo em torno de 3,5% a 4% ao ano – isto é, o
investimento aumentaria dos atuais 18% para cerca de 22% do PIB visto que o aumento
do investimento em infraestrutura estimularia o animal spirits dos empresários e o
investimento privado em outros setores da economia. Isto aumentaria a arrecadação do
governo, e as políticas já adotadas, tais como as de isenção tributária e desoneração da
folha de pagamentos, poderiam ser aprofundadas, visando à redução da carga tributária
brasileira. A retomada do crescimento da economia poderia ser aproveitada, ainda, para
159

a recomposição das contas públicas em função do impacto positivo que provoca na
arrecadação (política fiscal anticíclica).
Por fim, políticas de longo prazo, como a política de inovação implementada atualmente
pelo Plano Brasil Maior, a política educacional, assim como os programas do BNDES
de incentivo ao investimento, devem ser perseguidos. No longo prazo, o que permite o
aumento dos salários reais sem comprometer a competitividade da indústria são os
ganhos de produtividade, e estes estão atrelados a estas políticas e ao próprio
crescimento econômico, assumindo-se um contexto de retornos crescentes de escala na
indústria. A busca de inovações, educação e qualificação da mão de obra deve ser
ininterrupta, visando continuados ganhos de produtividade e aumentos reais de salários
e de bem-estar social.
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A Mudança no Mix de Política Econômica e os Canais de Transmissão
da Taxa de Juros: uma análise para o caso brasileiro no período 20112013
Karla Vanessa Batista da Silva Leite e Marcos Reis

Introdução
Durante a primeira metade do governo Dilma, ainda vivenciando os desdobramentos da
crise econômica internacional, o governo brasileiro tem buscado promover uma
mudança no mix de política econômica – materializada na redução da taxa básica de
juros – com o propósito de estimular o crescimento econômico, via concessão de
estímulos fiscais e obtenção de uma taxa de câmbio mais competitiva. A despeito de
alguns resultados favoráveis como a baixa taxa de desemprego e a manutenção da
inflação dentro da meta, o crescimento econômico tem ficado aquém do desejável.
Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo discutir, com mais detalhes, uma das
razões apontadas para que tal fato ocorra. Argumenta-se que o fraco desempenho da
economia, apesar das mudanças supracitadas, está relacionado com as especificidades
institucionais que causam entupimentos nos canais de transmissão da política monetária,
tornando-a ineficiente para estimular a economia e altamente custosa no combate à
inflação. Isto posto, conclui-se que a mudança na política econômica é imprescindível
para que a mesma possa ter efeitos sustentáveis sobre o crescimento de longo prazo.
Para atender ao objetivo proposto, além dessa introdução, o artigo contém mais quatro
seções. Na seção 2, é feita uma discussão sobre se a redução na taxa de juros se
constituiu em uma mudança na estratégia na condução da política econômica. A seção 3
contém uma breve descrição sobre os mecanismos de transmissão da política monetária,
ressaltando as especificidades da economia brasileira. Na seção 4, são feitas algumas
sugestões sobre política econômica, bem como são apontados caminhos para que se
desobstruam os canais de transmissão da política monetária. A seção 5 sumaria e
conclui o artigo.
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Governo Dilma Rousseff: mudança no mix de política econômica?
Desde 1999 o regime macroeconômico brasileiro foi caracterizado pela adoção do
denominado tripé de política econômica, que consiste no uso de i) meta de inflação, ii)
superávit primário e iii) câmbio flutuante. Tal conjunto de políticas foi mantido
rigidamente até o surgimento da crise internacional de 2008.
Com o impacto dessa crise no país, o governo passou a buscar uma maneira de atenuar
os efeitos negativos com uma política fiscal anticíclica, diminuindo o superávit
primário. Entretanto, o Banco Central manteve uma postura rígida de combate à
inflação, com uso exclusivo de um elemento, a taxa básica de juros (SELIC).
Após a entrada da presidente Dilma Roussef, em 2011, percebe-se uma mudança no
tratamento do combate à inflação, com uma flexibilização do tripé para adequá-lo
melhor à nova realidade mundial onde as nações desenvolvidas crescem, no melhor dos
casos, pouco e os países emergentes não apresentam a mesma dinâmica do período précrise, impactando negativamente no preço das commodities e, consequentemente, nos
termos de troca do país.
A partir de 2011, o governo traça um diagnóstico mais amplo da inflação brasileira,
buscando com isso combater suas causas não se atendo unicamente ao uso da taxa de
juros. Tal como será discutido no presente artigo, este instrumento de controle
inflacionário apresenta alto custo e baixa eficácia no cenário nacional.
Em 2011, início do governo Dilma Roussef, as principais medidas econômicas adotadas
foram: i) redução da taxa básica de juros para o mínimo histórico de 7,25%; ii) adoção
de controle de capitais, buscando reverter a sobre apreciação do Real e diminuir a
volatilidade da moeda; iii) medidas macroprudenciais no controle da inflação, como
aumento dos compulsórios; iv) reconhecimento do componente de custos da inflação,
com uma diversa gama de medidas que buscaram aumentar a competitividade da
economia nacional. Como exemplo das medidas adotadas nesse sentido, é possível citar:
a queda no preço da energia, a desoneração de folha de pagamento de diversos setores, a
eliminação dos tributos federais sobre a cesta básica, entre outros.
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O resultado de curto prazo dessas políticas é distinto. O crescimento do país
desacelerou. Após a rápida recuperação de 2010 com aumento de 7,5% do PIB, em
2011 e 2012 o resultado foi decepcionante com 2,7% e 0,9% de crescimento
respectivamente. A expectativa para 2013 tampouco é animadora com as projeções
situando-se entre 2,5% e 3%. Todavia, o desemprego se encontra em valores
historicamente baixos e com tendência descendente, com 6,0% em 2011 e 5,5% em
2012.
Já a taxa de inflação segue dentro da meta estabelecida pelo governo com o centro em
4,5% e banda de flutuação simétrica de 2%, porém, próxima do teto e constante, apesar
da tendência de queda da taxa de inflação anualizada. Em 2010 e 2011 a mesma ficou
em 6,5% e 5,8% respectivamente. A projeção do Banco Central para o ano de 2013, de
acordo com o Boletim Focus de 17/06/13, é de 5,8%.
Com o diagnóstico alternativo de que a pressão da inflação tem um forte componente de
custos, o governo pôde combater a mesma mantendo os juros baixos, quando se
compara com o histórico brasileiro pós-estabilização. O resultado é uma redução
significativa da taxa real de juros para cerca de 2% em 2013.
No campo fiscal, o resultado nominal segue oscilando no mesmo patamar do período
pré-crise (cerca de 2,5% do PIB) mesmo com uma redução do superávit primário devido
as medidas anticíclicas adotadas para combater os efeitos da desaceleração global e
manter o crescimento e nível de emprego do país. Tal fato se deve, obviamente, a
redução da taxa de juro real.
Ou seja, ao combater a inflação com outros instrumentos que não o aumento da taxa de
juros o governo conseguiu inverter a lógica defendida pelos economistas tradicionais de
que os juros altos do país são fruto do descontrole das finanças públicas. Fica claro que
a mesma é uma via de mão dupla, com a política monetária também exercendo impacto
na política fiscal.
Tendo apresentado as principais medidas de política monetária e fiscal e seus resultados
de curto prazo na economia nacional, passemos ao exame dos canais de transmissão da
política monetária, especificando as particularidades do sistema brasileiro. Dado o
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enorme custo fiscal do uso da taxa de juros aliada à taxa de sacrifício do produto e
emprego que ela impõe, analisar o que obstrui seus efeitos é de suma importância.
Os canais de transmissão da política monetária: o caso da economia brasileira
Os mecanismos de transmissão da política monetária são os canais através dos quais as
autoridades monetárias, com o propósito de reduzir pressões inflacionárias, influenciam
a demanda agregada. Para Taylor (1995; p. 11): “[…] the monetary transmission
mechanism [is] the process through which monetary policy decisions are transmitted
into changes in real GDP and inflation”. De acordo com Mishkin (1995) e Mendonça
(2001) existem cinco canais de transmissão que normalmente são utilizados pelos
Bancos Centrais, são eles: taxas de juros; expectativas inflacionárias; preço dos ativos;
crédito e taxa de câmbio.
O canal de transmissão via taxas de juros supõe a existência de uma curva de
rendimentos bem definida. Caso exista uma relação entre as taxas de juros de diferentes
maturidades, o Banco Central poderá alterar as taxas de juros da economia movendo a
taxa de curtíssimo prazo. As expectativas inflacionárias apresentam papel relevante na
determinação da dinâmica da inflação e atuam de três formas: “(i) diretamente, por
intermédio de sua incorporação aos preços de produtos e serviços; (ii) via salários,
pela sua incorporação aos salários nominais em negociação (w), que constituem
importante item de custo das empresas; (iii) indiretamente, porque alteram a taxa real
de juros ex-ante” (BARBOZA, 2012).
O canal dos preços dos ativos se baseia na existência de uma relação estável entre as
taxas de juros, de acordo com o perfil normal de uma curva de rendimentos; os efeitosriqueza que resultam da variação dos preços relativos se constituem em um elo
fundamental nessa transmissão.
No caso do canal crédito a transmissão dos impulsos monetários ocorre por meio de
alterações no seu custo. Uma variação na taxa básica pode ser rapidamente transmitida
às taxas que prevalecem no mercado de crédito. Com taxas mais elevadas, tanto famílias
quanto empresas tornam-se mais relutantes em consumir e investir, respectivamente.
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Por fim, o canal do câmbio, transmite os impulsos da política monetária tanto pelas
alterações que uma variação cambial produz nas exportações líquidas, como pelas
modificações que gera nos preços dos bens comercializáveis.
Na economia brasileira, existe falhas na transmissão da política, pois esses canais são
obstruídos por diversos fatores, dentre os quais pode-se destacar: baixa participação do
crédito na determinação da renda; participação significativas das LFT’s na composição
da dívida pública federal; incompletude da estrutura a termo da taxa de juros e elevada
participação de preços administrados na composição do IPCA.
Embora a relação crédito/PIB esteja aumentando – passou de 26% para cerca de 53%
entre 2000 e 2013, de acordo com dados do Banco Central – uma parcela significativa
do crédito não responde, diretamente, à política monetária, já que, segundo o BC, o
crédito direcionado corresponde a 35% do total ofertado.
Como uma parcela expressiva da dívida pública ainda é constituída por títulos pósfixados – cerca de 30%, de acordo com dados do BC – e indexados à SELIC, e, por
isso, não possuem risco de juros, como por exemplo, as Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), a taxa SELIC é usada tanto como instrumento de política monetária, como
remuneração de parcela significativa dessa dívida.
A existência das LFT’s além de restringir a eficácia da transmissão do canal dos preços
dos ativos, cria ainda um canal de transmissão perverso, o efeito renda às avessas
causando problemas também no canal crédito, pois, para Nakano (2005), os bancos
brasileiros são grandes detentores desses títulos.
A limitação da curva de rendimentos, em relação ao período de duração dos contratos,
constitui-se em um problema, na medida em que impossibilitaria a transmissão dos
estímulos gerados pela política monetária para os seguimentos de prazo mais longo e,
dessa forma, não influenciariam o investimento real.
Finalmente, a elevada participação dos preços administrados no IPCA reduz a eficácia
da política monetária à inflação, pois aproximadamente 30% da inflação oficial não tem
sua dinâmica afetada por alterações na taxa básica de juros (MODENESI E
MODENESI, 2010).
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Política econômica e mecanismos de transmissão da política monetária: algumas
sugestões
A obstrução, em diferentes graus, dos canais de transmissão da política monetária
reduzem sua eficácia. Assim, para que a autoridade monetária possa manter o nível de
preços estável, sem sacrificar o crescimento da economia, faz-se necessário solucionar
os problemas que estão na origem dessa obstrução.
No que concerne à relação crédito/PIB, ao se utilizar a taxa de juros como mecanismo
de controle inflacionário, é imprescindível considerar que parcela significativa do
crédito brasileiro é insensível à variações na mesma. Desse modo, a despeito de a
utilização da taxa de juros para combater a inflação não apresentar incoerências lógicas
ou teóricas, esta não se constitui em uma política eficiente, uma vez que ataca os
sintomas e não as causas do problema e gera pressões negativas sobre o crescimento
econômico.
As LFT’s, por sua vez, são um produto financeiro anacrônico remanescente do período
de alta inflação. É imprescindível, então que uma nova rodada de desindexação seja
realizada. A desindexação também contribuiria para reduzir o peso dos preços
administrados na inflação, tendo em vista que as tarifas de alguns serviços públicos
essenciais – como energia elétrica – são corrigidas pela taxa de câmbio.
Ademais, é importante que sejam criadas condições que permitam o alongamento da
estrutura a termo da taxa de juros. Portanto, o desafio que se impõe para a economia
brasileira não é mais o da estabilização de preços, mas sim compatibilizar essa
estabilização com uma política monetária que permita a retomada e manutenção do
crescimento econômico.
Como forma de aperfeiçoar os canais de transmissão da política monetária, é importante
que se faça uma mudança na política de crédito direcionado. Ao ser usado como um
meio de escapar das altas taxas de juros praticadas no país e prover crédito para setores
essenciais ao crescimento e desenvolvimento da economia, tal instrumento acaba por
contribuir para que a taxa de juros se mantenha em um patamar alto.
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Dado que um volume menor de crédito na economia reage a mudanças na taxa de juros,
os aumentos da taxa básica precisam ser cada vez maiores para que se obtenha uma
resposta na demanda agregada. Assim, uma diminuição do uso de tal instrumento trará
resultados benéficos imediatos em duas frentes: i) a possibilidade de redução da taxa
básica, que tenderá a permanecer entre a taxa anterior e a que era usada no crédito
direcionado e ii) o alívio fiscal que a diminuição da taxa básica irá proporcionar,
contribuindo para o controle das finanças públicas.
É preciso ressaltar que as medidas aqui discutidas não fornecem uma solução exclusiva
para combater o alto nível de juros da economia brasileira. Diversas outras soluções
como diminuir as indexações, estimular a concorrência - diminuindo o poder de
formação de preços-, além do uso de uma política ativa fiscal e cambial que busquem
mitigar pressões sobre a inflação também são desejáveis.
Considerações Finais
Neste breve artigo, foram discutidas algumas das mudanças na política econômica
implementada desde o início do mandato do governo Dilma Rousseff. Nota-se, em
relação ao governo anterior, uma mudança na estratégia de combate à inflação. Medidas
alternativas ao aumento da taxa de juros vem sendo adotadas por parte do Banco
Central, com o apoio do Ministério da Fazenda.
A importância de tais medidas abrangem dois aspectos, quais sejam: i) ao não utilizar
somente a taxa de juros para combater a inflação, o governo abre espaço para uma
maior autonomia da política fiscal, visto que a rubrica de gasto com pagamento de
juros, uma das mais altas do orçamento federal, é diminuída e ii) o uso exclusivo da
taxa de juros, além de indesejável – devido ao alto custo fiscal e de sacrifício do produto
– é ineficiente para o caso brasileiro, tendo em vista as especificidades da economia que
geram obstruções na transmissão da política monetária. Dessa forma, é necessário que
se desobstruam tais canais para que se possa alcançar um melhor funcionamento das
engrenagens que levam a taxa de juros a impactar na economia real e, por conseguinte,
na taxa de inflação.
O desafio que se impõe para a economia brasileira não é mais o da estabilização de
preços, mas sim compatibilizar essa estabilização com uma política monetária que
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permita a retomada e manutenção do crescimento econômico. Nesse sentido, a obtenção
recente de uma taxa de juros nacional no mesmo patamar de economias com
características semelhantes é uma conquista que não deve ser desprezada. Ao se colocar
em prática as mudanças sugeridas no presente artigo, entende-se que sua manutenção
será facilitada, o que contribuirá para a conquista de um crescimento econômico
sustentado.
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Reestruturando o Arcabouço de Política Econômica em um Contexto
de Crise: em direção a uma nova convenção?*
André de Melo Modenesi, Rui Lyrio Modenesi, Norberto Montani Martins e Patrick
Fontaine Reis de Araujo

Introdução
O objetivo deste texto é analisar as recentes mudanças no regime de política econômica
sob a ótica da emergência de uma nova convenção, no sentido keynesiano do termo.
Argumentamos que, majoritariamente, essas mudanças buscam reestabelecer o
crescimento econômico como norte da política econômica. Entretanto, seu alinhamento
com as prescrições de política econômica de pós-keynesianos é apenas parcial e
limitado. São duas seções além desta breve introdução e da conclusão. Na próxima,
discute-se a perda de força da até então hegemônica convenção conservadora. Em
seguida, são sumariadas as mais relevantes medidas recentemente adotadas.
Convenção e Política Econômica no Brasil
Até o fim dos anos 1970, prevaleceu no Brasil a chamada convenção
desenvolvimentista, que priorizou o crescimento econômico em relação à estabilidade
de preços. De 1980 em diante, a lógica inverteu-se e começou a surgir uma convenção
conservadora que priorizava o controle de preços. Em meados de 1990, após a
implementação do Plano Real, baseado em uma âncora cambial, a inflação
cronicamente elevada foi finalmente controlada. Em 1999, foi adotado um novo regime
de política econômica baseado no tripé: regime de metas de inflação, câmbio flutuante
com alto grau de mobilidade de capital e metas de superávit primário. Esse regime
alinha-se, do ponto de vista teórico, com o Novo Consenso em Macroeconomia,
apoiando-se nas denominadas hipóteses de taxa natural de desemprego e de neutralidade
da moeda.

*

Versão resumida de “Restructuring the Economic Policy Framework in Brazil in a Context of Crisis:
moving toward a new convention?”, apresentada na 1st World Keynes Conference (Izmir, Turquia, 248/06/2013).
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A política monetária era hierarquicamente superior às outras: a política econômica
buscava a estabilidade de preços, que se tornou, de fato, o único objetivo da política
monetária – a ser alcançado por intermédio de um único instrumento, a taxa básica de
juros (Selic). A taxa de câmbio deveria flutuar em resposta a variações na Selic e no
saldo das entradas e saídas de divisas. A política fiscal foi relegada a um papel
secundário, limitada a conter pressões inflacionárias, e sendo, portanto, restritiva. O
próprio crescimento econômico tornou-se também secundário – seria um subproduto da
estabilidade –, tendo sido excluído da agenda conservadora.
De 1999 a 2003, as turbulências econômicas, como o ataque especulativo de 1998-99,
as várias crises, internas e externas, e a volatilidade inflacionária (a meta foi perdida em
diversos anos) contribuíram para validação do tripé por parte da sociedade brasileira –
“a estabilidade se fazia necessária”. Nesse contexto, estabeleceu-se e disseminou-se
uma convenção conservadora de que o tripé era a única solução. De fato, até a crise
financeira de 2008 a convenção foi hegemônica e o tripé viveu a sua era de ouro. No
entanto, o tripé aprisionou a economia brasileira numa armadilha: baixo crescimento,
taxas de juros cronicamente altas, câmbio sobrevalorizado e inflação relativamente
elevada.
Mudanças Recentes na Política Econômica: em busca do crescimento perdido
Os processos de superação da referida armadilha e de enfraquecimento da convenção
conservadora tiveram sua origem sinalizada a partir de 2007, quando a crise financeira
começa a vir à tona nos Estados Unidos. Com efeito, desde a segunda gestão Lula
(2007-10), foram tentadas algumas iniciativas para mudar a política econômica. Mas o
processo de mudança só foi intensificado após a crise – já agora internacional – de
2008, especialmente no Governo Dilma, quando passa a acentuar-se o enfraquecimento
da hegemonia da convenção conservadora.
As alterações na política econômica buscaram reestabelecer o crescimento econômico e
substituir a tétrade baixo crescimento-juros altos-câmbio sobrevalorizado-inflação
elevada por outra em que prevalecesse crescimento elevado-juros baixos-câmbio
adequado-inflação controlada. Assim, a política econômica começou a aproximar-se de
formulações pós-keynesianas. Mas, como veremos, a aproximação, além de incipiente,
é parcial e restrita.
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Política Fiscal
Os primeiros sinais de flexibilização da política econômica estiveram associados à
reorientação da política fiscal. Esta, essencialmente restritiva no primeiro governo Lula,
tal como consta no receituário do tripé, começou a ser direcionada para o estímulo aos
investimentos públicos. Em 2007, instituiu-se o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) – reforçado em 2011 pela sua 2ª versão – e, no olho da crise, em
2009, o Minha Casa Minha Vida, objetivando construir dois milhões de domicílios.
Ainda em 2011, lançou-se o Plano Brasil Maior, com medidas de estímulo ao
crescimento e à competitividade industrial, contemplando restituição de impostos a
firmas exportadoras, antecipação da restituição de impostos incidentes sobre a aquisição
de bens de capital (prazo usual: 48 meses), concessão de preferência nas compras
governamentais e ampliação do financiamento para pesquisa & desenvolvimento pela
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
Numa iniciativa inovadora, em 2012 substituiu-se a folha de salários pela receita das
empresas como base de incidência de alguns tributos, retirando seu impacto direto sobre
o custo de mão-de-obra, visando estimular o emprego e fortalecer a competitividade de
quase 60 setores, dentre bens de capital (navios, aviões, ônibus, máquinas e
equipamentos diversos etc.) e de consumo (calçados, móveis, eletrodomésticos,
softwares etc) e beneficiando-os com uma redução tributária de US$ 6 bilhões em 2013.
Estenderam-se essas medidas à energia elétrica consumida por empresas e domicílios e
à cesta básica, medidas com mais imediato efeito anti-inflacionário.
Na gestão fiscal, houve mudança nas metas de superávit primário, e os gastos correntes
apresentaram significativa volatilidade. Em 2010, houve uma reorientação adotando-se
política fiscal expansionista, objetivando estimular a demanda agregada para fazer
frente à crise. Em seguida, deu-se um retrocesso, com repressão do gasto público, que se
estendeu até meados de 2012. Ante a desaceleração da economia no biênio 2011-12, na
virada para 2013 houve novo direcionamento, no sentido de uma política fiscal
expansiva.
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Os sinais, contudo, são contraditórios. Se, por um lado, reduziu-se o contingenciamento
dos gastos à metade do que vinha sendo praticado em 2011-12, por outro lado,
sinalizou-se, em 2013, que o montante de investimentos públicos a ser abatido da meta
de superávit primário seria menor do que o permitido – a meta poderia ser de 1,8%, mas
foi, efetivamente, elevada para 2,2%.
Em síntese, a política fiscal indica que houve um esforço de reativação dos
investimentos públicos e de estímulo ao emprego e à competitividade da indústria, com
a redução da carga fiscal de importante conjunto de setores. A política fiscal também
exerceu papel coadjuvante no controle da inflação. Mas, ela foi muito errática,
distanciando-se da prescrição de Keynes e de pós-keynesianos, segundo a qual a política
econômica deve se coordenada e claramente sinalizada aos agentes econômicos
(Carvalho, 1997; Sicsú, 2001).
Política Monetária
A política monetária também passou por mudanças relevantes no período. Seu
conservadorismo deu espaço à diversificação de instrumentos e dos próprios objetivos
de política.
Os primeiros sinais estiveram associados à provisão de liquidez ao sistema financeiro
após a quebra do banco americano Lehman Brothers, entre 2009 e 2010, mediante a
redução nos recolhimentos de depósitos compulsórios. Ao final de 2010, esse
instrumento passou a ser empregado para controlar a oferta de crédito e, assim, a
demanda agregada, objetivando controlar a inflação. Também foram feitas alterações
nos requerimentos de capital (regulados pelo Acordo da Basileia) visando
incentivar/desincentivar determinado tipo de operação de crédito, a exemplo de
reduções feitas para estimular a aquisição financiada de veículos automotores.
Num passo ainda mais relevante, a utilização desses instrumentos alternativos à taxa de
juros foi institucionalizada pela Resolução nº 4.019/11 do CMN, que definiu um
arcabouço de ferramentas macroprudenciais (recomendadas pelo mencionado Acordo),
a serem utilizadas pelo BCB, com vistas à promoção da estabilidade econômica e
financeira.
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A diversificação dos instrumentos foi também acompanhada por certa diversificação de
objetivos. Embora atingir a meta de inflação seja ainda o principal objetivo da política
monetária, a trajetória sustentada de declínio da taxa Selic, inaugurada em agosto de
2011, apontou que o BCB preocupava-se com outros objetivos, em especial com o
crescimento econômico – ante a continuidade da crise americana e o recrudescimento da
crise europeia, que elevaram a percepção de incerteza dos agentes.
A decisão de cortar a Selic em 0,5 p.p. naquela ocasião ocorreu a despeito da aceleração
corrente da inflação e das expectativas futuras de inflação, fato inédito desde a
introdução do regime de metas de inflação. O BCB atuou contra o consenso do
mercado, que previa a manutenção da taxa vigente, acarretando forte ajuste na curva de
rendimentos dos ativos financeiros. Iniciou-se, então, queda sem precedentes da Selic
que, em um ano, caiu de 12,5% para 7,5%.
A recente reversão dessa trajetória sugere que a Selic ainda é – e continuará sendo –
usada como principal instrumento de política monetária, mas as mudanças mencionadas
já representam flexibilização relevante da política historicamente conservadora do BCB.
Sob a nova gestão da autarquia, sinalizou-se que, ainda que momentaneamente, o
controle da inflação pode ser subordinado a outros objetivos de política econômica.
Política financeira
Em meio à turbulência ocasionada pela crise financeira no final de 2008 e início de
2009, a preferência pela liquidez dos bancos privados se revelou de forma clara:
reduziu-se substancialmente o volume de concessão de crédito e a taxa de crescimento
do estoque de crédito caiu drasticamente. Nesse momento, os bancos públicos e de
desenvolvimento entraram agressivamente nesse mercado, para restaurar a liquidez das
empresas e das famílias, manter o giro das atividades daquelas e contribuir para a
reestruturação das dívidas de ambas.
Enquanto a taxa de crescimento, em 12 meses, do saldo de operações de crédito dos
bancos privados caía de 35% para 5%, entre a quebra do Lehman Brothers em setembro
de 2008 e setembro de 2009, o saldo de crédito originado por bancos públicos atingia
40%. Isso representou certa novidade na forma de operar dessas instituições financeiras,
pois, excetuando-se o BNDES e outros bancos de desenvolvimento, a lógica geral de
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operações dos bancos públicos se assemelhava em muito à lógica privada, desde, pelo
menos, meados da década de 1990.
A política financeira reforçou também a política fiscal anticíclica, ajudando a sustentar a
demanda agregada, mas, principalmente, exerceu papel fundamental na manutenção da
estabilidade financeira dos agentes não-financeiros. Enquanto BNDES garantia a
reestruturação das dívidas e o funding de longo prazo de diversas empresas, BB e Caixa
garantiam a sanidade das contas das famílias e o giro das empresas.
Em 2012, houve nova rodada de expansão do crédito público, agora com objetivo mais
amplo, o de restaurar não só a saúde financeira dos agentes, mas principalmente a
demanda agregada, a partir do financiamento do consumo e do investimento. Isso foi
acompanhado por uma cruzada contra as elevadas taxas de juros praticadas no mercado
de crédito, iniciada com a redução dos spreads de BB e Caixa.
Entre abril e setembro de 2012, o BB reduziu seus spreads de operações de crédito a
pessoas físicas e para capital de giro em 16,7% e 23,8%, respectivamente, enquanto a
Caixa promoveu uma redução de 19,7% e 43,8%, respectivamente. Esses movimentos
foram acompanhados, ainda que com menor intensidade, pelos bancos privados, o que
contribuiu para uma significativa e generalizada redução dos spreads e do custo do
crédito.
Adicionalmente, houve uma série de medidas com o intuito de estimular a criação de
um mercado de capitais de longo prazo. Em especial, a Lei nº 12.431/11 contemplou
uma série de incentivos tributários à criação de fundos de investimento e flexibilizou os
requerimentos para emissão de títulos corporativos, sobretudo para o financiamento de
projetos de infraestrutura.
Resumindo, as medidas de política financeira buscaram reforçar a posição dos bancos
públicos no mercado de crédito, no intuito de torná-lo mais competitivo e funcional
como fonte de financiamento de curto prazo para empresas e famílias. Paralelamente, os
bancos de desenvolvimento e o mercado de títulos corporativos foram orientados para
fornecer funding adequado aos investimentos.

174

Política cambial e controle de capitais
A revisão do grau de flutuação do câmbio e dos controles de capitais, que idealmente,
segundo o receituário neoclássico, deveriam ser o maior e os menores possíveis,
respectivamente, teve início em 2008, em função da entrada massiva de capitais
estrangeiros nos mercados financeiros, associada à perspectiva de concessão do grau de
investimento à economia brasileira por agências de risco internacionais. Também
passou a ser cobrado Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre a entrada de
divisas para aquisição de títulos de renda fixa e ações, de modo a desestimular a
volatilidade e o excesso desses fluxos.
Desde então, o IOF-câmbio foi utilizado algumas vezes, incidindo sobre diversas
operações, para evitar distorções no internacionalizado mercado de capitais. Em 2011, a
partir da recuperação dos fluxos de capitais no pós-crise – largamente direcionados aos
países emergentes – e do esgotamento da competitividade da indústria brasileira, em
função do longo período de sobrevalorização cambial, o IOF passou a ser utilizado
também para reduzir a volatilidade da taxa de câmbio e, principalmente, para controlar
seu patamar.
Após a taxa de câmbio atingir praticamente o valor de R$ 1,50/US$, impôs-se, em julho
de 2011, IOF sobre derivativos cambiais, desestimulando-se apostar na valorização do
Real no mercado de derivativos cambiais, contribuindo, decisivamente, para atenuar a
sobrevalorização do Real.
Síntese das mudanças
As alterações realizadas desde 2007, mas, sobretudo, a partir de 2011, conformaram
novo arcabouço de política econômica – mais amplo e flexível do que o de talhe
genuinamente ortodoxo –, em que figura, ainda que precariamente, certa diversidade de
objetivos e de instrumentos. O processo de mudança aqui analisado aproximou a
política econômica de propostas pós-keynesianas. Todavia, essa aproximação revelou-se
parcial e limitada, não alterando, no fundamental, a predominância do caráter ortodoxo
da política econômica em curso, como um todo avaliada.
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As figuras abaixo ilustram, esquematicamente, a mudança na política econômica
ocorrida entre os períodos de 1999-2006 e 2007-2013
Figura 1: Arcabouço de Política Econômica no Brasil entre 1999 e 2006
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Fonte: Elaboração Própria.
Figura 2: Arcabouço de Política Econômica no Brasil entre 2007 e 2013
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Conclusão
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Ao que tudo indica, os tempos de reinado absoluto do tripé de política econômica
parecem ter ficado para trás. Até recentemente, era amplamente aceita a “regra de
bolso”, de fácil explicação e compreensão, vendida como a – única e exclusiva – correta
fórmula de conduzir-se a política econômica. A crença de que o crescimento econômico
seria uma decorrência lógica e inevitável da estabilidade preços e do controle das contas
públicas foi abalada.
Agora, o crescimento volta a ter algum lugar na agenda macroeconômica. Como visto,
foi adotado amplo espectro de medidas com o objetivo explícito de se promover sua
retomada.
Em outras palavras, apesar de o tripé não ter sido abandonado, a sua era de ouro já
passou. Entretanto, a alteração verificada na política econômica é embrionária, parcial e
restrita. Está muito distante de uma autêntica política de cunho keynesiano.
A política fiscal, ainda que sujeita a oscilações de curto prazo, passou a ter uma
preocupação maior em relação à manutenção e ao estímulo da demanda agregada, de
forma regular, com especial foco na promoção de investimentos públicos e na
reorientação da tributação dos setores produtivos da economia.
Por seu turno, a estratégia de combate à inflação passou a incluir um rol mais amplo de
instrumentos, tais como medidas macroprudenciais, desonerações fiscais (especialmente
energia e cesta básica) etc., utilizados de forma complementar à Selic.
No campo da política monetária, passou-se a focar também o crescimento ao invés da
busca cega e – a qualquer custo – da estabilidade de preços, que marcou a era de ouro
do tripé. Adicionou-se, também, a estabilidade financeira como um objetivo explícito, a
ser atingido por meio do emprego de ferramentas macroprudenciais.
A garantia do financiamento, tanto de curto como de longo prazo, dos agentes também
foi contemplada pelas mudanças: aumentou-se o peso dos bancos públicos e de
desenvolvimento no mercado financeiro, com a ampliação da competição neste mercado
e a redução dos spreads, e implantaram-se medidas para estimular o desenvolvimento
do mercado de capitais de longo prazo.
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Por fim, a política cambial foi marcada por uma menor mobilidade de capitais,
destacando-se o uso do IOF como mecanismo de controle dos fluxos de divisas e,
notadamente, das operações com derivativos cambiais – em especial do IOF sobre
derivativos cambiais –, e pela manutenção do real menos sobrevalorizado, que não
funcionasse como principal canal de transmissão da política monetária.
Em que medida essas mudanças refletem a emergência de uma nova convenção? Essa é
a pergunta que agora está colocada. Por um lado, não há duvida de que a convenção
conservadora teve sua hegemonia significativamente abalada. No entanto, não está claro
se se trata de um movimento mais duradouro ou, ao revés, passível de rápido retrocesso.
A dinâmica das convenções – um fenômeno genuinamente sociológico – é não linear e
complexa. Como sugerido por Keynes (1936), as convenções são sujeitas a mudanças
imprevisíveis.
Assim, ainda não se pode afirmar que estamos diante da formação de uma nova
convenção. As recentes mudanças na política econômica podem perfeitamente estar
refletindo um mero espasmo da convenção conservadora, não dando oportunidade à
constituição de uma alternativa convenção pró-crescimento econômico. O momento de
excepcionalidade – marcado pela crise global – pode explicar boa parte das mudanças.
Assim, o retorno a uma situação de maior normalidade econômica pode, perfeitamente,
resultar numa retomada da política econômica ortodoxa e na restauração da hegemonia
da convenção conservadora.
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