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Pela sua elevada importância no momento atual, as discussões do XXIX Fórum 

Nacional se concentraram nos temas da crise financeira estadual e dos 

problemas da infraestrutura de transportes. 

Como pano-de-fundo para essa mesma discussão, na palestra que proferiu na 

abertura do Fórum, a Dra. Maria Silvia Bastos Marques, até recentemente a Presidente 

do BNDES, apresentou um importante diagnóstico da situação econômica do País, 

com destaque para o papel do nosso principal banco de desenvolvimento (aliás um 

dos mais importantes do mundo). Este livro se inicia exatamente com a degravação 

da saudação inicial da Dra. Maria Sílvia, e a sua leitura deve ser acompanhada pela 

apreciação simultânea das tabelas e gráficos contidos nos slides de sua apresentação.

Segue-se a entrevista introdutória concedida aos organizadores do livro por 

Raul Velloso, coordenador do XXIX Fórum Nacional, antecipando a discussão dos 

principais temas do evento, temas esses cuja abordagem foi objeto de uma discussão 

mais detalhada dos dois textos escritos pelo mesmo autor que se seguiram. Durante 

o Fórum, houve importantes debates sobre esses temas com governadores e auto-

ridades governamentais, além de representantes do setor privado.

A quarta parte deste documento contém uma discussão sobre a consistência 

da atual política macroeconômica, em textos de Affonso Pastore e Fernando Veloso, 

sendo que, desta feita, o texto de Pastore não pôde ser apresentado pelo autor, por 

ter de se ausentar do País na semana do evento.

A quinta parte contém um estudo especial sobre inovação apresentado pelo 

atual Presidente da FINEP, Dr. Marcos Cintra.

Finalmente, o livro se encerra com vários estudos setoriais importantes que, 

mesmo sem haver tempo para debatê-los, os autores aceitaram gentilmente enca-

minhar ao Fórum deste ano, e um apêndice contendo, ainda, o programa do evento.

Raul Velloso

Ph.D. em economia pela Yale University, 
membro do Conselho Diretor do INAE e

coordenador do XXIX Fórum Nacional
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Saudação inicial e abertura  
do XXiX Fórum nacional1

Maria Sílvia Bastos Marques  

É um prazer estar aqui no Fórum pela segunda vez. No ano passado, havia 

entrado há pouquíssimo tempo no Banco e, agora, no próximo dia 1º de junho, fará 

um ano que a nova diretoria assumiu. Muito oportuno o título do nosso seminário, 

desta vez mirando o futuro, esse futuro que vivemos perseguindo, e eu acho que, 

principalmente nos momentos que temos vivido ultimamente em nosso país, é 

muito importante realmente não perdermos esse foco, quer dizer, viver as questões 

conjunturais, viver o dia a dia, mas olhar para frente. Nós precisamos muito ter 

essa visão, este plano de futuro, pelo nosso país, pelos jovens, pelas gerações que 

estão por vir. Eu acho que essa é a responsabilidade de todos que estão aqui, que se 

interessam por este país, vivem nele e o amam. Eu vou falar um pouco para vocês 

das nossas ações, dos nossos diagnósticos, das nossas preocupações, enquanto 

instituição BNDES, de cuja importância todos sabem, de sua atuação que passa por 

todos os setores, de sua excelência técnica. Para mim o Banco é um dos lugares 

mais interessantes para se trabalhar, porque nele se tem uma visão de Brasil inteiro.  

Nós atuamos desde o microcrédito até o financiamento de aeronaves, inovação e 

agronegócio – sendo o BNDES o maior financiador dos investimentos nessa área. 

Enfim, nós atuamos em todas as frentes e, portanto, temos um painel muito bom do 

1 Degravação do depoimento de abertura, com revisão da autora.

1-  MARIA SILVIA.indd   15 23/07/2017   21:36:20



16 17

RECESSÃO, CRISE ESTADUAL E DA INFRAESTRUTURA. PARA ONDE VAI A ECONOMIA BRASILEIRA?

que é o nosso país e também uma responsabilidade muito grande, especialmente 

em momentos como o atual.

Apenas para servir de pano de fundo para o que vamos falar à frente, vale fazer 

referência ao que vivíamos no ano de 2016, e em que em alguma medida continu-

amos vivendo em 2017. Trata-se de uma crise política combinada com uma crise fiscal 

sem precedentes e uma recessão econômica que nós nunca experimentamos nesta 

dimensão, com desemprego alto e ainda em elevação, forte capacidade ociosa na 

indústria, investimento em queda, concessões de infraestrutura interrompidas, inse-

gurança jurídica, o processo da Lava-Jato se comunicando com a questão econômica.

Ao final de 2016 no Brasil – isso é um quadro preocupante mas importante 

de ser conhecido – voltamos ao ano de 2008, no nível do PIB per capita; a 2009, no 

PIB da indústria; a 2010, no nível de investimento; a 2011 no PIB de serviços e  

no consumo das famílias, e finalmente a 2013 na agricultura. Ou seja, mesmo em 

nossa pujante agricultura, voltamos a três anos atrás. 

No tocante à indústria, cabe também situarmos o nosso país em relação ao 

resto do mundo. Usando o ano de 2002 como número índice igual a 100, percebe-se 

(conforme slide 4 na apresentação anexa), uma aderência muito grande entre as 

duas curvas de produção industrial – a brasileira e a mundial. Além disso, em ambos 

os casos, desde o início dos anos 2000 há uma tendência clara de crescimento até 

2008, quando estourou a grande crise internacional de 2008-2009, com uma queda 

aguda tanto na indústria mundial quanto na brasileira. A partir de 2011, entretanto, 

vê-se um claro movimento de recuperação da produção da indústria de transfor-

mação mundial, e, em contraponto a isso, um declínio acentuado no nosso caso. 

Vê-se assim que, de 2011 para cá, a crise que vivemos tem sido uma crise bem mais 

brasileira do que mundial.

Os dados do período recente (slide 5) mostram adicionalmente que, a despeito 

do crescimento gigantesco dos desembolsos do BNDES via PSI (Programa de Susten-

tação de Investimentos), que dobraram entre 2009 e 2013 (e depois encolheram para 

um nível 20% abaixo do inicial), não foi possível aumentar, a não ser levemente, 

os investimentos em bens de capital do setor industrial nessa mesma fase. É do 

conhecimento geral que esses empréstimos tiveram como lastro R$ 500 bilhões 

de empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES, captados pelo Tesouro a taxas de 

mercado e emprestados pelo Banco com subsídio elevado aos tomadores de crédito, 

gerando forte impacto fiscal. Esses empréstimos explicam parte relevante da traje-

tória recente de crescimento da dívida pública brasileira, daí a importância da devo-

lução antecipada pelo Banco ao Tesouro, de R$ 100 bilhões, ao final do ano passado.
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Registre-se ainda que, no mesmo período, a PTF (Produtividade Total dos Fatores) 

medida abrangente de produtividade, decresceu no Brasil, do índice 100 para 95. Ou 

seja, o impacto desses desembolsos foi decepcionante, tanto na formação de capital 

como na produtividade da economia brasileira (slide 6). 

Na verdade, como esses recursos foram emprestados a taxas muito baixas e 

em muitos casos até fortemente negativas em termos reais, houve uma expressiva 

distorção na alocação de recursos na economia, e certamente houve uma forte 

antecipação de investimentos, o que explica também a dificuldade de retomada e 

a grande ociosidade em muitas indústrias, como por exemplo na de ônibus e cami-

nhões, grandes tomadores de recursos do PSI. 

É importante deixar claro que os dados correntes de desembolsos do BNDES 

estão relacionados a decisões tomadas há cerca de dois anos antes, não sendo um 

termômetro para medir a temperatura do que está acontecendo hoje na economia 

brasileira. Na verdade, para avaliar o que está acontecendo no momento atual, 

devem ser analisadas as consultas feitas ao Banco, pois são essas que mostram as 

intenções de investimento. As aprovações da FINAME também devem ser olhadas 

com atenção – e sobre isso vou falar um pouco mais à frente – pois como o ciclo de 

crédito da FINAME é rápido, e já se percebe a disposição do empresariado de voltar a 

investir em máquinas e equipamentos, de renovar o seu parque.  Em suma, como o 

ciclo de aprovação de crédito do Banco é longo (registre-se que estamos trabalhando 

muito para reduzir esse prazo para até 180 dias, mas hoje eu diria que a média está 

em 600 dias e já tivemos projetos aprovados nessa diretoria que estavam tramitando 

no Banco há até dois mil dias), quando falamos em desembolso nós estamos olhando 

um retrato de pelo menos dois anos atrás, e quando estamos comparando com dois 

anos atrás estamos comparando com o auge dos desembolsos do Banco, dentro  

da política anticíclica de crédito que estava sendo posta em prática. 

Cabe agora deixar para trás essa agenda que se refere a um retrato do passado, 

para nos perguntarmos sobre eventuais sinais de retomada da economia. Na verdade, 

temos visto sinais ao longo dos últimos meses, eu diria, cada vez mais consistentes, 

embora alguns ainda incipientes, da retomada do crescimento. Não se espera que 

possamos sair de uma recessão tão profunda em meses, claro que esse não vai ser 

um processo rápido, até porque as características dessa recessão são bem diferentes 

das anteriores, principalmente devido ao elevado endividamento das famílias e das 

empresas. O estoque de crédito da economia aumentou muito e há que acontecer o 

que se conhece como um processo de “desalavancagem”, ou de rearranjo financeiro,  

para que possa haver a retomada. Já vemos, por exemplo, uma projeção positiva 
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para a produção industrial do ano, o que nos anima muito. Isso é fundamental, e  

no pano de fundo estão a forte redução do IPCA e da taxa Selic. Como se vê no  

slide 8, a previsão do Boletim Focus para o IPCA do final do ano é abaixo de 4%, depois 

de vários anos acima do teto da meta de inflação. Este é um ganho importante para 

a sociedade brasileira, lembrando que não há imposto mais perverso para as classes 

menos favorecidas do que a inflação, pois ao não conseguirem se proteger contra a 

perda de valor da moeda, sofrem uma queda muito forte do seu rendimento real.

Os dados mostram que o endividamento das empresas vem caindo desde o final 

de 2015, quando medido em porcentagem do PIB, enquanto o das famílias começou 

a cair desde meados de 2013 (slide 9). Trata-se de um processo recente, mas que 

está acontecendo e é contínuo.

Adicione-se a isso a recuperação dos indicadores de confiança apurados por 

diversos institutos, a evolução positiva do preço dos ativos, quer dizer, a Bolsa andou 

bastante nesse último ano – pois os balanços do primeiro trimestre mostram uma 

melhora significativa das empresas em relação aos anos anteriores – tem-se ainda 

a recuperação da produção industrial, a nossa super safra agrícola extremamente 

importante, a criação de 60 mil vagas de emprego formal em abril deste ano. O índice 

de atividade econômica medido pelo Banco Central apontando um avanço da ativi-

dade de 1.12%, no primeiro trimestre de 2017 frente ao último do ano passado, uma 

alta na produção de veículos também no primeiro quadrimestre, e a projeção do 

PIB do Boletim Focus, de 0,5% em 2017, o que equivale a um crescimento trimestral 

anualizado de 2,5%, o que já é um crescimento expressivo (slide 10).

A propósito, dentro do BNDES, também já se começa a enxergar esses sinais 

de recuperação. Tivemos um crescimento de 38% das aprovações FINAME e aí 

poderíamos pensar: “Isso está muito contaminado por máquinas e equipamentos 

agrícolas”. No entanto, retirando esse item e mais os ônibus e caminhões que, como 

mencionei antes, é um setor que foi muito afetado pelo PSI, a alta nas aprovações 

para bens de capital da FINAME é de 159%, comparando esse quadrimestre com o 

do ano passado, e se olhamos especificamente a indústria de transformação, a alta 

é de 197%. É óbvio que viemos de uma base baixa, mas claramente há uma reversão 

de tendência. Tivemos crescimento de 34% nas aprovações no setor industrial, uma 

alta muito forte. Capital de giro hoje é uma linha muito importante do Banco, é 

uma linha que o Banco já tinha, mas que reativamos ano passado, em agosto, em 

condições diferenciadas, principalmente para micro, pequena e média empresas, 

para irrigar a economia, permitindo que essas empresas atravessem a crise sem 

entrar em recuperação judicial ou falência e preservem os ativos produtivos e os 
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empregos. Houve uma alta de 339% nos desembolsos de recursos para capital de giro 

no primeiro quadrimestre desse ano em relação ao do ano passado – e esta é uma 

linha cuja aprovação é rápida –, e uma maior demanda por crédito evidenciado nas 

consultas nos segmentos de papel e celulose, que aumentaram 370%, e mecânica, 

192%. Começam também a aparecer sinais de retomada de investimentos em bens 

de capital e em consultas de projetos de prazo mais longo. E é importante também 

mencionar o sucesso nos leilões de transmissão de energia, que haviam sido vazios 

nos anos anteriores, o sucesso nos leilões de aeroportos com competição, ágio e um 

volume de investimento muito alto - sendo que, pela primeira vez, houve grandes 

operadoras mundiais vencendo os leilões. Também caminha bem o programa de 

concessões estaduais de saneamento, capitaneado pelo BNDES, com sucesso na 

contratação das consultorias para modelar os processos, todas elas de primeiro nível 

(slide 11). Portanto, os investimentos através de parcerias público-privadas estão indo 

bem. Vou contar uma novidade em primeira mão, porque interessa à nossa cidade 

do Rio de Janeiro. O Ministério dos Esportes está solicitando ao PPI (Programa de 

Parceira de Investimentos) que inclua em seu portfolio o Parque Olímpico do Rio  

de Janeiro, para que o BNDES possa realizar a modelagem de parceria público- privada do 

Parque Olímpico. Essa é uma importante iniciativa para nossa cidade.

Vamos agora olhar para a frente. Quais são os vetores sustentáveis estruturais 

para que o país alcance o desenvolvimento sustentável? Precisamos aprovar as 

reformas estruturais, sobre as quais já nascemos ouvindo falar, pois elas são manda-

tórias, e o Brasil vem acumulando uma série de ineficiências porque não encara as 

questões de médio e longo prazos, que precisam ser encaradas. Vai-se criando um 

monte de puxadinhos na economia, o que gera tal ineficiência, que ao final nem se 

sabe mais qual é o problema original. Certamente o país não escapa de fazer uma 

reforma tributária, uma reforma da Previdência, que quanto mais tempo levar mais 

dolorosa será. A reforma trabalhista é fundamental para gerar emprego – já que 

hoje as nossas regras trabalhistas em muitos casos desestimulam a contratação de 

empregados – e precisamos ter políticas de estímulo à competição. 

Tão importante quanto a agenda de reformas estruturais macro é a agenda de 

reformas micro. Essa é uma agenda em que o Ministério da Fazenda entrou firme, 

criando uma Secretaria de Produtividade, e o BNDES vai ser a secretaria executiva 

desse novo órgão, utilizando o nosso forte conhecimento setorial. Já montamos 

uma agenda importante de questões micro que, se resolvidas, de fato criarão um 

ambiente de negócios muito mais positivo, regras claras e estáveis. Regulação e órgãos 

de controle, da mesma forma, precisam funcionar e serem claros na sua atuação. 

Também fundamental é a parceria do setor público com o privado, pois o Estado 
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não terá condições de ser o líder dessa retomada do crescimento. É preciso, então, 

mais investimento privado e um ambiente de negócio mais positivo como resultado 

de tudo isso, visando maior sustentabilidade, eficiência e competitividade (slide 12). 

Resumindo, uma agenda de desenvolvimento passa por investimentos em 

infraestrutura de qualidade, que é fundamental para todos os setores da economia, 

melhores práticas de gestão e reformas micro, tudo isso culminando em maior 

competitividade e produtividade. Sob a ótica do BNDES, além da questão básica de 

que o mandato de um banco de desenvolvimento é apoiar, financiar e buscar viabi-

lidade para projetos que gerem altas externalidades, ou seja que tenham retorno 

social  maior do que o privado, claramente hoje nós temos um mandato importante 

da busca de maior produtividade para nossa economia. 

O Brasil não terá crescimento sustentável se não enfrentar muito corajosamente 

essa questão da produtividade. E aí cabe apresentar alguns dados que são impor-

tantes. Por exemplo, comparando o gasto de infraestrutura no Brasil no período de 

2008 a 2013 em percentagem do PIB, com o de outros países, a média do mundo 

nesse período foi de 3.4% do PIB, o Brasil ficou com 2,5% e os nossos competidores 

como China e Índia com 8,8% e 5.2% do PIB, respectivamente (slide 13). Além disso, 

os investimentos em infraestrutura não têm a qualidade necessária para prover 

o nível de serviço adequado para a economia. Nesse quesito, no ano de 2015 esti-

vemos num desonroso último lugar em todos os subsetores da infraestrutura em 

termos de qualidade, em alguns casos empatando com a Rússia, e a Argentina. Sob 

o aspecto de  gestão, infelizmente não estivemos muito melhor, e aí estamos consi-

derando gestão geral de todas as empresas, todos os setores. Com base no World 

Management Survey, e em relação à cauda inferior da curva que mostra os 25%  

de empresas de pior qualidade de gestão, nos Estados Unidos existem apenas 2% de 

empresas nessa situação. Surpreendentemente, na China, 6%. México 11%, e Brasil 

18%, o pior resultado (slides 14 e 15). 

Entre os levantamentos do Global Innovation Index, e deles o mais conhecido é 

o que mede a facilidade de abrir negócios, o Brasil, num ranking de 128 países, está 

na 123ª posição. Atrás de nós nesse ranking estão a Bósnia Herzegovina, a Etiópia, 

a Bolívia, o Camboja e a Venezuela, o que dispensa comentários mais extensos  

(slide 16). Nos demais indicadores, estamos também mal posicionados, a não ser nos 

casos do ranking médio das três melhores universidades, dos gastos em educação e 

P&D como percentagem do PIB, na colaboração indústria-universidade em pesquisa, 

e no certificado de qualidade ISO, onde estamos melhor posicionados (slide 17). 

Só que, quando se olha para a produtividade do trabalho, nada disso reverteu em 
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aumento da produtividade. Usando os Estados Unidos como referência, e partindo do 

ano de 1985 como base 100, vê-se Taiwan aumentando do percentual de 40% na sua 

produtividade do trabalho em relação à americana, para 84% em 2016. Enquanto isso, 

Coréia do Sul, Chile e Brasi,l que estavam empatados em 32% em 1985, evoluíram da 

seguinte forma: Coréia hoje tem 61% da produtividade americana, o Chile tem 46% 

e o Brasil caiu de 32 para 24%. Em contraste ainda maior, vê-se China e Índia saindo 

de 5,6% em 1985, até alcançar rapidamente a produtividade brasileira, tendendo a 

ultrapassá-la rapidamente em futuro próximo, se nada for feito para mudar nossa 

trajetória. São dados muito preocupantes que mostram que há recursos, recursos são 

investidos, mas esses recursos não têm efetividade, ou seja, as despesas financiadas 

por eles não se refletem em maior produtividade do trabalho (slide 18).

Para terminar, vale observar a PTF, antes mencionada, também usando os 

Estados Unidos como base. Da mesma forma, China e Índia, que tinham produtivi-

dade muito inferior à do Brasil em 1985, se aproximam da brasileira nos dias de hoje. 

Já a nossa, depois de atingir um pico no ano de 1995, passou a decrescer (slide 19). 

A década de 90 foi uma década de privatizações, de grande impacto no mercado de 

capitais, de mudanças importantes em governança, que tiveram reflexo em aumento 

de produtividade. Depois disso, tivemos uma trajetória de queda acentuada até 2013 

e, por outro lado, vemos o Chile e a Coréia do Sul trilhando o caminho oposto e se 

situando hoje bem acima de nós (slide 20).

Na verdade, alguma coisa se salva, hoje, no Brasil, quando falamos de produti-

vidade. Trata-se da agricultura, que é o único setor no país em que a produtividade 

cresceu bem mais do que nos Estados Unidos. Com efeito, entre 2001 e 2013, cresceu 

20% além da PTF do mesmo setor nos Estados Unidos. Trata-se, aqui, de um setor 

exposto à competição internacional, que, portanto, tem que ser competitivo, inclu-

sive para compensar  a precária infraestrutura de que dispomos. Imaginem o que 

seria esse setor com uma infraestrutura de qualidade... 

Além disso, no Brasil, há a EMBRAPA, um instituto público que não só gera 

inovação, mas faz a difusão da inovação, e esse é um tema muito importante. 

Fizemos muitos seminários nesse ano em que estamos no BNDES para discutir 

questões relevantes, como a inovação. Tem ficado muito claro para nós, que temos 

um problema de inovação no Brasil, mas um problema ainda maior é que nós não 

conseguimos fazer a difusão da inovação – a inovação acontece e fica segregada a 

empresas e setores, e na agricultura isso é uma coisa que não acontece (slide 21). 
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Para finalizar, devo falar um pouco da nossa atuação presente e do que a atual 

administração está endereçando para o futuro (slides 21 a 24). Hoje o que se busca 

no Banco é ter uma atuação horizontal. O que é isso? É dar as mesmas condições a 

projetos equivalentes. O Banco tradicionalmente sempre apoiou setores e se discute 

se ele é o banco da infraestrutura, ou o banco da indústria. Na verdade é o banco do 

desenvolvimento, então ele deve passar por todos os setores. Fizemos uma revisão 

profunda na forma de atuação do Banco, nas nossas chamadas políticas operacio-

nais, que são as condições de financiamento. Foi feita uma mudança importante: 

ao invés de determinar condições de financiamento por setores, passamos a deter-

minar condições de financiamento por projetos. Ou seja, a alocação da TJLP passou 

a ser por atributos de projetos e não mais por setores. Por que isso? No passado, 

indústria, agricultura, serviços e comércio eram setores que tinham fronteiras muito 

definidas, hoje isso não existe mais. O comércio vive da tecnologia, plataformas 

digitais, a indústria não vive sem os serviços, que agregam valor a seus produtos, a 

agricultura vive de inovação. Então as fronteiras entre os setores são cada vez mais 

difusas. Além disso, por que um projeto, por exemplo, de inovação, deveria ter uma 

condição de financiamento melhor se for da indústria do que se for do comércio? 

Ele é um projeto de inovação e, portanto, tem impacto equivalente na economia, 

independente do setor em que se origine! O mandato de um banco de desenvolvi-

mento é financiar projetos que têm alto impacto de externalidade. Um projeto de 

inovação tem impactos de externalidade positiva independentemente de ele ser do 

comércio, da indústria, agricultura ou do serviço. Então a atuação do banco, desde 

o mês de janeiro deste ano, tem sido pautada pelos atributos de projetos e esses é 

que determinam o percentual de TJLP que é alocado às condições de financiamento. 

Acreditamos que assim nossa atuação será muito mais transparente, horizontal e 

eficaz. Projetos com maior geração de externalidades, como os de infraestrutura 

e inovação, micro e pequena e média empresa, educação, e outros, contam com 

melhores condições de crédito. 

Fizemos também outro seminário há uma semana e meia atrás, em parceria 

com o Banco Mundial, com a presença de grandes bancos de desenvolvimento do 

mundo, alguns aqui da América Latina, mas também da África, da Alemanha. Foi 

muito interessante, vimos que muitos desses bancos têm atuação em educação. 

Isso se deve à preocupação com capital humano e aqui estamos nos preparando 

para fazer isso também. Todos têm uma agenda muito clara para micro, pequenas e 

médias empresas, e todos avançaram muito na tecnologia para alcançar a capilari-

dade que é necessária para atingir as micro, pequenas e médias empresas – também 

nossa prioridade de atuação
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Temos ainda um claro mandato de buscar a simplificação e agilidade dos 

processos, de pensar novas formas de garantias, por exemplo para empresas 

nascentes, startups, o comércio, pois eles não têm bens ativos reais para dar como 

garantia. Então poder aceitar recebíveis como garantias, poder compartilhar nossas 

garantias com financiadores privados, sob condições, são condições importantes. No 

caso das micro, pequenas e médias empresas, estamos buscando canais eletrônicos 

de distribuição, bem como dando melhores condições de financiamento e prazos 

maiores. Anunciamos recentemente duas parcerias importantes com canais de 

distribuição, que foram a B2W e a Getnet, e estamos caminhando para outras. Há a 

concessão de capital de giro, já mencionada,  e a indução e financiamento compe-

titivo às exportações. O Banco sempre foi o Exim (isto é, o banco de importação e 

exportação) do país, e quando a empresa se insere no mercado internacional, isso 

é um selo de que ela tem a produtividade e a competitividade necessárias. Outra 

meta importante do Banco é o estímulo ao mercado de capitais, com novos fundos 

de dívidas e de debentures, entre outros instrumentos.

Há uma discussão em que eu não vou entrar por falta de espaço, que é da TJLP 

versus TLP. Mas é importante frisar que, mesmo com a convergência de taxas de 

juros, que virá com ou sem TLP – e todos nós queremos um país com taxas de juros 

estruturalmente baixas para toda a economia -  mesmo nesse cenário o BNDES terá 

sempre um funding a custo diferenciado do de mercado, que é o custo de captação 

do Tesouro, custo soberano, e com prazos compatíveis para projetos com prazos 

longos de maturação. 

Temos aperfeiçoado muito, e essa é uma discussão de governo, as condições 

de financiamento da infraestrutura, esses leilões que tiveram sucesso passaram 

por uma ampla revisão das suas condições, até da forma de publicação dos editais, 

que antes não eram publicados em inglês, e passaram a ser publicados em inglês e 

espanhol. O Banco, de novo, tornou-se agente do Programa de Desestatização, não 

apenas do Governo Federal, mas também dos governos estaduais e até municipais. 

Nós formatamos o programa de concessões na área de saneamento, programa 

importantíssimo, pois este é um outro setor em que o país precisa melhorar, e 

muito, os seus serviços à população. Os dados de saneamento brasileiros são uma 

vergonha, isso daria um outro seminário. Estruturamos também um programa de 

PPP de iluminação pública para as capitais brasileiras, que depois vai ser estendido 

para os municípios com mais de 400 mil habitantes. Estamos terminando a forma-

tação, já com a adesão de sete estados, para a privatização das distribuidoras de gás 

que ainda estão sob controle dos estados. A estabilidade da economia e as baixas 

taxas de juros abrem uma série de possibilidades de novos modelos de negócios, 
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por exemplo, com investidores institucionais e seguradoras, que nunca participaram 

desses leilões de concessões e de PPPs, embora precisem fazer investimentos de 

prazo longo. Na verdade, quando se tem um título do Tesouro que não tem risco e 

rende uma taxa de juros elevada, tente a ser mais atrativo para os fundos de pensão 

e para as seguradoras ficarem com investimentos de renda fixa. À medida que a taxa 

de juros diminui, abre-se um enorme potencial de participação de um valor muito 

expressivo de recursos no mercado de capitais e no financiamento da infraestrutura. 

Então, nesse ambiente, fundos de debêntures, financiamento com debêntures, 

são instrumentos que finalmente podem prosperar, e o Banco está se estruturando 

para entrar nesse mercado não só concedendo crédito mas, também, concedendo 

garantias e avais. A área de mercado de capitais está muito ativa, ela é a área 

adequada para dar incentivo às empresas nascentes, às ventures, que são as inova-

doras. Nesse contexto, o Banco irá lançar um produto novo, que ainda não existe no 

país e é muito interessante, um fundo de venture debt, conforme chamada pública 

que já está na praça, para contratar um gestor. Este fundo vai permitir o acesso a 

instrumentos de financiamento através de dívida para micro, pequenas e médias 

empresas e também empresas nascentes. 
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EntrEvista com raul vElloso na 
abErtura do XXiX Fórum nacional 

1. suPEr aPaGÃo do invEstimEnto

Qual foi mesmo o grande mote do XXIX Fórum Nacional?

Há um principal e vários filhotes. O mais importante é que, se não fizermos o 

que precisa ser feito, dificilmente escaparemos de viver um super apagão de inves-

timento no País. Recuperar o investimento deveria ser o carro-chefe da política 

governamental. Os holofotes da ação do governo deveriam jogar as luzes o tempo 

todo nisso. E isso tem a ver com várias questões que afetam essa variável chave. 

Umas gerais, outras mais específicas. Sem foco, é muito difícil adotar certas provi-

dências e também convencer a sociedade, em qualquer governo, a aprovar medidas 

impopulares.

O que esse apagão implica?

Significa que as perspectivas de crescimento econômico vão para o espaço. Ou 

seja, vão-se as oportunidades de crescimento de emprego para os brasileiros. Algo 

que precisa ser urgentemente revertido.
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De forma agregada, o que houve com o investimento, ultimamente?

A razão entre o investimento agregado e o PIB (taxa de 

investimento), que havia subido nos anos do boom (2004-

2008), vem desabando sistematicamente desde então, sendo 

um dos principais fatores visíveis por trás da gigantesca 

recessão em que estamos inseridos, a maior de nossa 

história. Aliás, sem mudar esse quadro, a recessão não cede. 

Até porque a recuperação do consumo das famílias esbarra 

no alto endividamento e na inadimplência, algo que não se 

resolve da noite para o dia.

Por que o investimento desabou?

Uma resposta simples é que, com o agravamento da crise 

fiscal, o setor público definitivamente não tem mais dinheiro 

para investir, restando o setor privado. Só que tudo conspira 

contra esse investidor. 

O que, no geral, levou à queda do investimento privado?

O aumento da incerteza, causado basicamente pelos 

erros do governo anterior e depois pela própria crise fiscal. 

Essa começou no governo Dilma e depois estourou quando 

a atual recessão, que é a maior de nossa história,  se alas-

trou. E também porque, paradoxalmente, existe um forte 

viés anti-investimento privado em certos segmentos do 

setor público, uma manifestação típica do velho populismo 

latino-americano. As pessoas sabem que precisam, mas 

não gostam dele. Acham que empresário só quer explorar 

usuário de serviço público, cobrando caro pelo serviço que 

presta, contrariando os eleitores. E pouco acontece. O que é 

uma maluquice total.

As confusões que levaram à Lava-Jato não criaram uma má vontade 

para com as prestadoras locais de serviço?

Sim, claro. Aqui, as pessoas confundem empreiteiras 

com prestadoras de serviço. Em princípio, uma empresa 

cujo sócio principal empreita obras não tem nada a ver com 

outra que é uma concessionária de uma rodovia, mesmo 

“Acham que 
empresário só 
quer explorar 
usuário 
de serviço 
público, 
cobrando caro 
pelo serviço 
que presta, 
contrariando 
os eleitores”.
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que uma mesma pessoa seja sócio das duas. A propósito, 

temos, no Brasil, uma longa tradição de competência na área 

de engenharia e deveríamos fazer tudo para preservar esse 

capital acumulado tão duramente, impedindo as empresas 

morrerem pela má vontade com os sócios. Acho que é mais 

ou menos isso que os americanos fazem.

O aumento de produtividade não compensaria o que o investimento 

não faz para o crescimento?

Desde muito, a produtividade não cresce no Brasil, em 

contraste com o resto do mundo. Mudar isso não é simples. 

E, depois, parte da explicação da estagnação da produtividade 

é porque a taxa de investimento (razão entre o investimento 

e o PIB) não cresce sistematicamente. Ou seja, uma coisa 

depende da outra. Se o setor de infraestrutura puxasse o 

crescimento da economia, a coisa mudaria, pois nele a produ-

tividade cresce mais do que em outros segmentos.  

2. aPaGÃo na inFraEstrutura

O governo Temer não lançou novos projetos de concessão de aero-

portos e de rodovias?

Só lançou aeroportos, mas isso é para ter efeito lá para 

a frente. O que precisamos mesmo é do aqui e agora. Para 

isso, a atenção das autoridades deveria se concentrar em dois 

pontos: a extensão de prazo de contratos mais antigos, onde 

as oportunidades de investimento são óbvias e há disposição 

e recursos suficientes nas respectivas concessionárias para 

investir nessas ampliações. E também no equacionamento 

dos contratos assinados em 2013, às vésperas da eclosão 

dessa que é a maior recessão da história do Brasil, e hoje são 

por ela inviabilizados.

O Sr. tem um caso concreto de extensão imediata de prazo?

Há o caso da Via Dutra no trecho da Serra das Araras, 

uma das primeiras concessões desde 1995, onde existem 

necessidades óbvias de investimentos reclamados com 

“Se o setor de 
infraestrutura 
puxasse o 
crescimento 
da economia, 
a coisa 
mudaria, 
pois nele a 
produtividade 
cresce mais 
do que 
em outros 
segmentos”. 
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alarde pelas comunidades em volta, da ordem de R$ 3,5 

bilhões. Serviriam, inclusive, para diminuir o número de 

mortos em decorrência de  acidentes, que são comuns. Para 

isso, a concessionária atual já se prontificou a iniciar os inves-

timentos imediatamente. Esses investimentos seriam pagos 

sem aumento de pedágio, bastando estender o prazo da 

concessão, tudo dentro da lei. Autoridades governamentais 

abordadas sobre o assunto parecem dispostas a promover 

essas extensões de prazo, mas ao mesmo tempo sinalizam 

temer a reação contrária da própria máquina, que é basica-

mente a mesma da gestão anterior. Ali, ainda prevalece a 

antiga filosofia dos governos do PT, que era orientada pela 

visão populista conhecida como “modicidade tarifária”. Por 

ela, é preferível esperar o prazo da concessão se encerrar e 

fazer uma nova licitação, para poder contar com a possibili-

dade de o pedágio cair, por mais remota que seja. Só que isso, 

mesmo acontecendo, se dará apenas daqui a seis anos ou 

mais. Até lá, a economia perde muitos empregos e pessoas 

morrem antes da hora.

É fato que a MP 752, recém aprovada, abriu espaço para a 

prorrogação dos contratos de ferrovias. Algo semelhante saiu 

também para a área portuária, conforme decreto oriundo do 

Ministério dos Transportes, que acaba de sair. Falta, assim, 

explicar por que motivo o governo, ao fim e ao cabo, não 

aprova a extensão do prazo do contrato da Dutra.

O que aconteceu com as concessões da safra de 2013? 

A recessão brutal de 2014 para cá e outros fatores 

críticos, impossíveis de prever no momento das licitações, 

inviabilizaram os negócios. Comparando as projeções de 

receita que se faziam lá atrás com o que vem acontecendo, 

há uma perda média da ordem de 20%. O preço do asfalto, 

insumo mais importante em rodovias, fixado sob forte 

interferência do governo, praticamente dobrou após a assi-

natura dos contratos. As licenças ambientais, outro item 

sob total controle das autoridades, não foram entregues nas 

datas estipuladas. E finalmente o financiamento subsidiado,  

“As licenças 
ambientais, 
outro item 
sob total 
controle das 
autoridades, 
não foram 
entregues 
nas datas 
estipuladas”.  
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basicamente a cargo do BNDES e previsto para cobrir 70% das 

necessidades, não aconteceu. Por determinação do governo 

Dilma, havia uma promessa formal dos bancos federais de 

conceder esses empréstimos, com o objetivo declarado de 

viabilizar pedágios bem mais baixos do que seria o normal, 

novamente dentro da política populista conhecida como 

“modicidade tarifária”.

Representantes do governo dizem que o financiamento subsidiado 

não é mais possível, entre outros motivos por causa da crise fiscal. 

Como o Sr. vê isso?

Em concessões, como se sabe, os financiamentos têm 

de ter prazo longo, e o mercado de capitais brasileiro não 

comporta muito esse tipo de negócio. Mas, sinceramente, 

não vejo muita dificuldade, quando se adota uma visão 

global. Lá fora a liquidez mundial é abundante, com prazos 

adequados, e o Brasil vem, há muitos anos, captando um 

montante bastante elevado de recursos externos sem 

maiores problemas. É tudo uma questão de custo. Ou seja, 

financiamento mais caro implica pedágios mais elevados. Só 

que é preciso reequilibrar os contratos nessa direção.

No tocante aos demais fatores, tudo bem que as empresas aleguem 

intervenção indevida do poder concedente, passível de ser objeto de 

reequilíbrio dos contratos, na forma da lei. Mas o risco de demanda 

não é tradicionalmente só da concessionária?

É verdade, mas não quando se trata de uma recessão 

de grandes dimensões como a atual, aliás a maior de nossa 

história. Nesses casos atípicos, não há como a concessionária 

mitigar o risco. Isso está bem explicado no texto de minha 

autoria que foi distribuído antecipadamente sobre o tema. 

Quem tem de assumi-lo, para fins de reequilíbrio do contrato, 

é o poder concedente. 

Qual é a saída então? 

Fazer os ajustes necessários para reequilibrar os 

con   tra tos e seguir em frente. Só assim será possível dar  

sequência aos investimentos previstos para serem executados 

“Lá fora a 
liquidez 
mundial é 
abundante, 
com prazos 
adequados, 
e o Brasil 
vem, há 
muitos anos, 
captando um 
montante 
bastante 
elevado de 
recursos 
externos 
sem maiores 
problemas”. 
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nas concessões de 2013. Conforme documento oficial da 

época, existia a perspectiva de implementar investimentos 

de R$ 15,3 bilhões em 11 projetos de rodovias daquela safra.

E a MP 752, que acaba de ser aprovada pelo Congresso? 

Toca nesses pontos?

A posição do governo, talvez temerosa de sanções por 

parte de órgãos de fiscalização, ou por resistência de sua 

própria máquina, tem sido contrária tanto a estender o 

prazo de concessões mais antigas, como a Dutra, como a 

reequilibrar os contratos da safra de 2013. Tanto assim que 

dispositivos que permitiriam isso foram retirados da MP na 

última hora. Dessa forma, o foco ficou no estabelecimento de 

condições para relicitar contratos existentes, sem, contudo, 

assegurar indenizações adequadas.

E os investimentos presentes e futuros, como ficam?

Os quase R$ 20 bilhões que seriam possíveis num prazo 

relativamente curto por enquanto foram para o espaço... E, 

assim, o mesmo se passará com tudo de bom – empregos, 

maiores e melhores serviços – que viriam em consequência 

deles. Temo, inclusive, que isso afugente novos investimentos 

em concessões no Brasil, aumentando o risco desse tipo de 

empreendimento. Ou seja, tudo isso contribuindo para o que 

chamei de “apagão do investimento”. 

Se os projetos de 2013 estão inviabilizados, o que resta para as 

empresas respectivas fazerem?

Bom, elas certamente já pararam de implementar os 

investimentos e devem estar sendo multadas pelas auto-

ridades. Aí só restará entrar na Justiça. A última hipótese é 

a caduquice do projeto, algo que nenhuma empresa quer 

enfrentar pelos danos que disso decorrem. Esperemos 

que haja bom senso, e que uma solução adequada acabe 

ocorrendo.

“A última 
hipótese é a 
caduquice do 
projeto, algo 
que nenhuma 
empresa quer 
enfrentar 
pelos danos 
que disso 
decorrem”. 
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Que resumo o sr. faz de tudo isso?

Num quadro em que é  forte o viés anti-investimento 

privado e é alto o despreparo da máquina pública para 

compreender adequadamente como deve funcionar o 

modelo de concessões de infraestrutura, a resposta de um 

governo frágil, como o atual, à inviabilização das concessões 

leiloadas antes da debacle acaba sendo o simples adiamento 

do problema. Isto é, a ameaça de relicitação de qualquer 

oportunidade de investimento. Temeroso de reações contrá-

rias no âmbito governamental, o Poder Executivo deixa de 

levar devidamente em conta o dano conferido às empresas 

envolvidas e o aumento do risco nesse tipo de negócio.

Para o futuro, faz todo o sentido a união de esforços 

do setor privado com entes governamentais, inclusive o 

TCU, com papel cada vez mais destacado na área, visando a 

estabelecer novas condições contratuais adequadas, ou seja, 

contratos efetivamente factíveis, garantindo a atratividade 

dos negócios e a desejada expansão da infraestrutura.

3. aPaGÃo na ÁrEa Fiscal

união

Sabe-se que é a crise fiscal vivida no momento é muito séria. Sem 

controlar o crescimento da dívida pública, não haverá ambiente 

suficientemente favorável para os investimentos privados voltarem 

a crescer. Nesse um ano de mandato do governo Temer, como está 

sendo (ou não) resolvida a crise fiscal?

Acho que dá para dizer que o assunto está sendo resol-

vido, pelo menos em parte. Mas, primeiro, é preciso lembrar 

que boa parte da crise se deve ao impacto da maior recessão 

de nossa história sobre a arrecadação de tributos. No caso 

particular do Rio de Janeiro, a deterioração da receita corrente 

total foi muito superior à média dos demais Estados, pois 

houve também a desabada do preço externo do petróleo, que 

afeta a receita de royalties do produto. Isso mostra por que 

o problema é muito complicado: o que queremos resolver 

“Mas, 
primeiro, 
é preciso 
lembrar que 
boa parte da 
crise se deve 
ao impacto 
da maior 
recessão de 
nossa história 
sobre a 
arrecadação 
de tributos”. 
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(déficit público, via maior crescimento econômico) é parte 

da solução (redução do déficit, para a economia voltar a 

crescer)...

Como reagir à desabada da receita?

Pelo modelo de atuação das épocas de escassez aguda 

de divisas, a principal resposta do Governo Federal para a 

crise fiscal seria a reação convencional: (1) aumentar a carga 

tributária  – com o inconveniente de agravar, ainda mais, num 

primeiro momento, o quadro recessivo – e (2) zerar os inves-

timentos públicos, no montante requerido para recuperar os 

resultados fiscais. Quanto ao gasto corrente – que, como se 

sabe, é extremamente rígido –, esse seria ajustado no que 

fosse possível. Só que, hoje, esse tipo de reação acabou não 

fazendo sentido, pois, primeiro, há um inédito estoque de 

reservas internacionais no caixa do Banco Central; os dólares 

da Conta de Capital continuam entrando aos borbotões – 

algo que se mantém desde 2004 –; e não se pode minimizar 

a dificuldade de aprovar um aumento de carga tributária 

no Congresso. Até porque, agora, o governo nem poderia 

usar, como costumava fazer, a desculpa de que o País havia 

“quebrado” nas suas relações financeiras com o exterior. 

Isso quer dizer que o governo partiu para uma solução não conven-

cional, inclusive para os Estados?

De fato, acabou escolhendo uma solução não con ven-

cional para o seu caso, mas não fez o mesmo em relação 

aos Estados. Enquanto os deixava entregues à própria 

sorte, deu a entender que a situação que herdara era muito 

complicada para tentar adotar qualquer tratamento de 

choque para si. Assim, resolveu aceitar como inevitável a 

ocorrência de elevados déficits primários, que consegue 

em última instância financiar via emissão de títulos com 

vencimento de um dia, sem ter que subir a taxa de juros 

que paga, embora saiba também que a razão entre a dívida 

pública e o PIB vai subir e deixar os mercados à espreita.  

Para compensar, propôs, via emenda constitucional, um teto 

“Enquanto 
os deixava 
entregues 
à própria 
sorte, deu a 
entender que 
a situação 
que herdara 
era muito 
complicada 
para tentar 
adotar 
qualquer 
tratamento de 
choque para 
si”. 
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para o crescimento dos gastos igual à taxa de inflação, a 

valer a partir deste ano. Resolveu, ainda, mandar uma outra 

emenda propondo uma reforma previdenciária, que daria 

sustentação à primeira. Como se sabe, o item previdência 

tem crescido muito, e é o que mais pesa na pauta de gastos. 

Além disso,  tende a subir cada vez mais, em face do rápido 

envelhecimento da população que se projeta. Daria, assim, 

um sinal de controle do crescimento da dívida para mais 

adiante. Isso tudo foi bem aceito pelos mercados, e a taxa 

do Risco-Brasil desabou, o que levaria à queda da taxa de 

juros (que já vem ocorrendo) e à redução das incertezas (que 

começa também a ser observada), estimulando duplamente 

os investimentos privados. Em síntese, o governo pediu 

tempo aos mercados, e ganhou esse tempo.

A economia já começou, então, a reagir? 

A reação é na direção correta, mas é lenta. Como a 

economia desabou, a inflação caiu, e a taxa de juros foi 

atrás, ajudando a recuperação. Para continuar nadando em 

direção à costa, o governo-náufrago tem, agora, de aprovar 

a Reforma da Previdência sem que uma fatia relevante da 

proposta original vá para o espaço.

Estados

E quanto aos Estados?

Diante da queda da arrecadação, o quadro que se obser-

vou nos Estados incluía: elevados compromissos financeiros 

praticamente impossíveis de evitar; prisão na mesma arma-

dilha da rigidez orçamentária; incapacidade (ou inconve-

niência) de aumentar a carga tributária; impossibilidade 

de emitir moeda – posteriormente trocável por dívida de 

curtíssimo prazo à taxa Selic – para financiar déficits. Sem 

meios para adotar a mesma saída atípica da União – pois não 

adiantaria apenas submeter uma emenda igual à do teto e 

uma reforma previdenciária às assembleias, como a União 

fez –, as administrações estaduais rapidamente se viram 

premidas a adotar uma solução convencional. Tratava-se 

“Como se 
sabe, o item 
previdência 
tem crescido 
muito, e é o 
que mais pesa 
na pauta de 
gastos”. 
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de gastar qualquer caixa acumulado no passado, correr atrás 

de receitas extraordinárias, zerar investimento e fechar a 

conta mediante atrasos de liberações na boca-do-caixa, desde 

as referentes a gastos com pessoal, até aposentadorias e 

pensões, sem falar nos velhos “outros custeios”. 

Só que, ao fim e ao cabo, sabem que estariam apenas 

empurrando o problema para o último ano de mandato, onde 

os atrasos teriam de ser quitados totalmente, sob pena de 

punições severas dos administradores faltosos, conforme 

a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem solução para isso, 

ter-se-á algum tipo de caos. Ou seja, além de aprovar uma 

reforma não excessivamente mutilada, o governo tem de 

dar uma solução ao problema estadual mais efetiva do que 

o precário programa de recuperação que acabou oferecendo 

graças às pressões oriundos do caso mais complicado, o do 

Rio de Janeiro. Sem isso, haverá um certo caos em várias 

administrações, colocando em risco o programa de ajuste 

que a União desenhou para si própria. Melhor se antecipar 

do que esperar a bomba explodir.

Voltando à queda da arrecadação, como comparar o que aconteceu 

nos Estados e na União, e como confrontar o ocorrido no Rio em  

relação à média dos Estados?

De 2004 para cá, os gráficos da taxa de crescimento da 

receita federal e da arrecadação agregada de ICMS, prin-

cipal item da pauta tributária estadual, praticamente coin-

cidem, mostrando que, à primeira vista, do lado da receita o 

problema, parece ser exatamente o mesmo nas duas esferas 

de governo, o que, por si só, deveria ensejar um tratamento 

semelhante nos dois casos. Mas a situação estadual aparece 

bem pior, quando se olham casos particulares na fase mais 

recente, e se consideram todas as fontes de receita. Nesses 

casos, o apoio da União aos Estados se justifica ainda mais.

Entre 2013 e 2016, período que envolve o último mandato 

governamental, o aumento nominal acumulado na arre-

cadação total de ICMS foi de 12,5%, enquanto o da receita 

líquida da União (basicamente corrente) era de 5,8%. Só que, 

...“o governo 
tem de dar 
uma solução 
ao problema 
estadual mais 
efetiva do que 
o precário 
programa de 
recuperação 
que acabou 
oferecendo”...
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tomando o caso do Rio, houve uma queda acumulada na 

receita orçamentária total, que inclui tanto receitas correntes 

como de capital, de 19%, tendo por trás desse número a 

desabada de 83% na receita líquida de royalties do petróleo. 

Destaque-se que a receita líquida anual de royalties caiu R$ 

6,8 bilhões nesse mesmo período, saindo de R$ 8,1 bilhões 

em 2013 para R$ 1,4 bilhões em 2016. Chocante. 

Há colegas seus que costumam declarar que os governadores são 

gastadores inveterados e que não adianta pensar em qualquer 

tratamento específico, pois amanhã estarão de volta cometendo os 

mesmos equívocos. O Sr. concorda?

Essa visão é no mínimo míope. Em relação aos atuais 

titulares do cargo, logo em seguida à posse, caíram imedia-

tamente no seu colo os efeitos da pior recessão de nossa 

história. Tanto assim que, em 2015, apenas nove dentro do 

total de 27 Estados mostraram resultados orçamentários 

positivos (trata-se da diferença entre a arrecadação total e 

as despesas “empenhadas”, ou que tiveram autorização legal 

para acontecer). Todos os demais eram fortemente negativos. 

Já em 2016, a despeito do desempenho pífio da arrecadação, o 

número dos Estados com resultado positivo aumentou para 

19, implicando uma melhoria bastante expressiva. Destaco o 

caso específico de Alagoas, que revelou o maior esforço rela-

tivo de ajuste, dentre todos os Estados, na comparação 2016-

2015: saiu de um déficit de R$ 134 milhões para um superávit 

de R$ 852 milhões, com ajuste de cerca de 13% da receita de 

2015, em comparação com a média nacional de 1,5%.

Outros dizem que o problema é só estrutural, e que medidas 

de ajuste de prazo mais longo precisam ser privilegiadas. O sr. 

concorda?

Na verdade, há que diferenciar o problema estrutural 

do conjuntural. E, idealmente, a solução deveria atacar 

ambos simultaneamente. A desabada da receita por conta da 

recessão é basicamente conjuntural. A estreita margem de 

manobra que os governadores detêm hoje para administrar 

suas finanças é de fundo estrutural. Finalmente, é igualmente 

“Destaco 
o caso 
específico 
de Alagoas, 
que revelou o 
maior esforço 
relativo de 
ajuste, dentre 
todos os 
Estados, na 
comparação 
2016-2015”...
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uma questão estrutural a perda de participação das receitas 

estaduais na carga tributária global.

O sr. pode explicar melhor isso?

Comecemos pela distribuição das receitas públicas entre 

esferas de governo de 1988 para cá, uma questão notada-

mente estrutural. Por conta do movimento de descentrali-

zação da atividade pública que foi um dos pilares básicos 

da Constituição de 1988, entre o início dos anos noventa e o 

ano de 2015 os municípios tiveram um aumento equivalente 

a cinco pontos de porcentagem do bolo total, passando de 

15% para 20% da disponibilidade total. Isso equivale a R$ 

100 bilhões, em bases anuais, e a preços de hoje. Se deu por 

conta de várias alterações legislativas. Mas a União agiu no 

sentido de manter seu quinhão constante. Assim, foram os 

Estados que pagaram a conta da redistribuição de receita, 

tendo perdido exatamente os mesmos R$ 100 bilhões por ano. 

Como não creio que tenha ocorrido uma descentralização 

ordenada de tarefas em grande escala dentro do setor público 

e do jeito que se imaginava correto, os Estados são o grande 

perdedor dessa estória. Se alguém tinha de pagar esse tipo 

de conta, por vários motivos ela deveria ter recaído sobre 

a União. Logo, em qualquer encontro de contas federativo, 

alguma compensação é devida por ela aos Estados. Aliás, o 

STF determinou que o Congresso regulamentasse de uma 

...“em grande 
escala dentro 
do setor 
público e do 
jeito que se 
imaginava 
correto, os 
Estados são 
o grande 
perdedor 
dessa estória”. 
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vez por todas a questão das “perdas da Lei Kandir” até o final 

deste exercício (e , na sua ausência, o TCU), que se refere à 

compensação pela desoneração de ICMS nas exportações, 

quando esse tipo de cálculo se tornará relevante. 

E do lado dos gastos, não há problemas estruturais?

Sim, e muitos. Fui o primeiro a chamar a atenção para 

o fato de que os atuais governadores têm uma margem 

financeira muito estreita para dar conta de suas verdadeiras 

tarefas. Trata-se do que chamo de “os donos do orçamento”. 

São setores ou tipos de pagamentos que conseguiram abo-

canhar fatias garantidas e crescentes da receita estadual 

ao longo dos anos, chegando ao dramático ponto em que 

estamos vivendo. Ou seja, tal que a parcela para a gestão 

propriamente dita dos governadores é mínima e insuficiente 

para eles darem conta do seu recado. Obviamente, quanto 

menor a receita (como numa brutal recessão como a de hoje), 

pior  o quadro. Aliás, nessa hora se misturam o estrutural e o 

conjuntural, coisa que muitos não percebem, exigindo uma 

solução compatível com esse diagnóstico.

Quem são, afinal, os “donos do orçamento”?

Vou exemplificar com o caso do Rio, o mais dramático 

de todos que já apurei. Para 2016, por ordem decrescente de 

tamanho, e em porcentagem da receita corrente disponível 

do Estado, os “donos” são: 1) Aposentadorias e pensões totais: 

28,1%. 2) Segurança: 21,2%. 3) Poderes autônomos (Legislativo, 

Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas): 15,5%. 4) 

Educação: 13,7%. 5) Saúde: 10,4%. 6) Serviço da dívida: 9,5%. 

7) Demais vinculações: 3,7%. Subtotal: 102,1%. Ou seja, como 

há baixíssimo controle sobre esses itens no curto prazo, o 

governador do Rio começa seu dia com um déficit de 2,1% da 

receita. Só que, mesmo considerando uma receita de capital 

(empréstimos etc.) de 2,5% da receita corrente disponível, tem 

ainda de pagar uma conta de 18,4% desta para sustentar as 

demais secretarias, aquelas cujo orçamento efetivamente 

controla, mas para as quais não dispõe de um centavo sequer 

...“nessa hora 
se misturam 
o estrutural e 
o conjuntural, 
coisa que 
muitos não 
percebem, 
exigindo 
uma solução 
compatível 
com esse 
diagnóstico”. 
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de receita própria do Estado. Em síntese, antes de fazer 

qualquer coisa no quadro atual de receitas, e com base nos 

dados de 2016, o governador enfrenta um déficit de 20,5% da 

receita corrente disponível, algo ao redor de R$ 10 bilhões.

E no tocante aos demais Estados?

Ainda estou trabalhando neles, mas vale a pena dar um 

exemplo de um Estado parecido com o Rio – Minas Gerais –, 

onde, em 2015, o subtotal dos “donos do orçamento” foi de 

91,5% do total (ante 102,1% do Rio em 2016), e o déficit final 

foi de 14,1% da receita disponível ou R$ 9 bilhões (ante 20,5% 

da receita e R$ 10 bilhões no caso do Rio, também em 2016). 

Os dois Estados têm PIB parecidos e ocupam os dois lugares 

após São Paulo no ranking nacional de PIB. Têm déficits 

parecidos em termos nominais, mas a situação financeira 

de Minas afigura-se menos dramática por ter uma receita 

disponível mais elevada que a do Rio, onde houve o efeito 

conjunto da desabada do preço do petróleo e da recessão 

brutal que vivemos.

No outro extremo dos casos considerados até agora, 

há o de Santa Catarina, oitavo no ranking da “receita orça-

mentária estadual” de 2016, que conseguiu baixar a fatia dos 

“donos do orçamento” de 82,2% para 78,1%, no curto espaço 

de tempo entre 2013 e 2016, em que pese a queda de receita. 

Graças a isso, logrou aumentar a taxa de investimento dos 

segmentos discricionários, isto é, onde o governador tem 

maior comando, de 6,7% para 7,2% da receita, enquanto os 

demais Estados mal investem qualquer centavo, e conseguiu 

ainda registrar um superávit final de R$ 105 milhões em 2016 

ou 0,5% da receita corrente disponível.

Que saída o sr. vê para isso?

Mais uma vez vem à tona o tema Previdência. Conforme 

expliquei no texto mais detalhado que apresentei ao Fórum 

sobre o assunto, uma saída que ataca simultaneamente os 

problemas estrutural e conjuntural deve colocar o foco no 

equacionamento daquele que é o item de maior peso nos 

...“Minas 
afigura-se 
menos 
dramática 
por ter uma 
receita 
disponível 
mais elevada 
que a do Rio”...
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Estados citados, ou seja, a despesa com aposentadorias e 

pensões.  

À privatização e outras medidas indigestas exigidas pela 

União como compensação para o alívio das dívidas estaduais, 

uma saída alternativa à que o governo vem defendendo o 

Programa de Recuperação Fiscal, envolve um encaminha-

mento para o gigantesco passivo atuarial previdenciário 

de todos os estados brasileiros, conforme preveem vários 

dispositivos constitucionais. 

O sr. pode detalhar isso?

O artigo 40 da Constituição Federal manda zerar o 

passivo atuarial previdenciário dos governos (municípios, 

estados e União), a exemplo dos fundos de pensão das esta-

tais e do setor privado. Só que, no setor público ninguém 

cumpre essa determinação, o passivo atuarial da previdência 

pública só cresce e não está sendo considerado nas iniciativas 

do governo para enfrentar os rombos fiscais. A ênfase da atual 

Reforma da Previdência é, deve-se enfatizar, contudo, na 

mudança de regras, especialmente em relação à previdência 

que afeta o setor privado. 

O sr. falou de alguns casos. Mas como estão os déficits previdenci-

ários dos Estados em geral?

Atualmente, a União e os Estados se defrontam com 

déficits financeiros nos regimes próprios dos seus servidores 

que consomem uma parcela expressiva da receita corrente 

líquida de transferências e outros itens de menor peso (RCL). 

Sem considerar mudanças nas regras atuais, a necessidade 

de suplementação financeira das aposentadorias pelos 

Estados foi de R$ 67 bilhões em 2015, o que correspondeu 

a 12,2% da RCL e crescerá bastante nos próximos anos, 

até atingir R$ 95,2 bilhões em 2020, consumindo 15,2% da 

mesma receita. 

Esse valor, que não é baixo, dá uma dimensão do 

problema no curto prazo. No longo prazo, o rombo vira uma 

verdadeira catástrofe. No Rio de Janeiro, por exemplo, neste 

...“o passivo 
atuarial da 
previdência 
pública só 
cresce e não 
está sendo 
considerado 
nas iniciativas 
do governo 
para enfrentar 
os rombos 
fiscais”.
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ano o rombo é estimado em R$ 9,9 bilhões. Em termos de 

peso na receita, e de acordo com dados oficiais, o passivo 

atuarial da Previdência pública, projetado para os próximos 

75 anos,  com base em dezembro de 2016, corresponde a 11,5 

vezes a RCL da União, no caso do regime de Previdência do 

governo federal. Nos governos estaduais, essa relação varia 

de 2,0 (Mato Grosso) a 12,9 vezes (DF e São Paulo). 

Que saída o sr. recomenda?

Venho defendendo, inclusive junto ao Ministério da 

Fazenda, que não se sensibilizou com a ideia, a criação de 

um fundo de pensão para os servidores estaduais (caso 

ainda não exista), capitalizado com ativos e recebíveis em 

geral do estado, e mais o seguinte. Depois de comparada a 

projeção da despesa com benefícios para os próximos anos 

– pode ser um prazo tão longo como 75 anos, por exemplo –, 

com outras receitas viabilizáveis pela destinação desses 

mesmos ativos/recebíveis ao fundo, mais a receita das 

contribuições existentes, seja do empregador, de servidores 

ativos ou não, será possível apurar o passivo atuarial hoje 

existente em todas as unidades da federação, correspon-

dendo à diferença entre despesas e receitas acumuladas 

nesse período. Com base nesses números, o Estado pode 

calcular o aumento requerido de contribuições, tanto do 

empregador quanto dos empregados, para zerar o passivo 

atuarial. Na sequência, a União entraria no circuito para 

ajudar a antecipar a receita com a venda – ou securitização, 

na linguagem técnica – desses ativos, por meio de algum 

mecanismo existente com essa finalidade numa instituição 

financeira pública, para facilitar o processo. E como se trata 

de uma operação de antecipação de recursos lastreada em 

ativos financeiros, não haveria impacto algum no resultado 

fiscal primário (receitas menos despesas não-financeiras). 

Essa antecipação de recursos serviria para bancar parte da 

despesa com inativos e pensionistas do Estado, reduzindo-se, 

assim, o déficit de caixa corrente.

...“o Estado 
pode calcular 
o aumento 
requerido de 
contribuições, 
tanto do 
empregador 
quanto dos 
empregados, 
para zerar 
o passivo 
atuarial”.
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Como haveria contribuição ao atual esforço de ajuste fiscal?    

Em termos de ajuste fiscal, além do efeito da venda de 

ativos, haveria o ganho de receita decorrente do aumento de 

contribuições. No que se refere à contribuição de servidores, 

o efeito é imediato e óbvio. No tocante às contribuições do 

empregador, o ajuste se faria à medida que cada sub-orça-

mento setorial ficasse responsável pela cobertura da parcela 

que se referisse aos seus servidores. Dessa forma, os orça-

mentos protegidos por vinculações ou acertos informais de 

participação no total do gasto passariam a contribuir com a 

cobertura do déficit de caixa, reduzindo gastos nas respec-

tivas esferas. 

O sr. dá algum exemplo importante de recebível que poderia ajudar 

nesse processo?

Um bom exemplo é algo chamado “dívida ativa”. São 

dívidas de contribuintes com o Fisco que ainda não foram 

pagas, e que somam um valor gigantesco. Os Estados já têm 

uma prática disseminada para empacotar esses recebíveis 

futuros e securitizá-los no mercado, adiantando recursos 

para os tesouros estaduais, algo que também poderia ser 

feito no âmbito da União. Mas há num enorme preconceito 

na burocracia em relação a isso, inclusive nas procuradorias, 

onde há defesa de território ocupado.

O que o sr. diz do projeto de recuperação fiscal que acaba de ser 

enviado ao Senado?

Como está, o regime de recuperação fiscal dos estados e 

do Distrito Federal terá efeito pontual no colapso dos tesouros 

estaduais. Muitos estão em situação difícil de caixa, porém 

não têm dívidas expressivas. Além do mais, as contrapartidas 

exigidas pelo governo federal, centradas na privatização 

de estatais, serão difíceis de serem cumpridas por causa 

de proibições determinadas por Constituições estaduais – 

Cemig e Copasa, em Minas, e Banrisul, no Rio Grande do  

Sul –, que dificilmente serão desfeitas pelos governadores 

junto às assembleias legislativas. O projeto de lei foi feito 

“Os Estados 
já têm uma 
prática 
disseminada 
para 
empacotar 
esses 
recebíveis 
futuros e 
securitizá-los 
no mercado”...
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principalmente para socorrer o Rio de Janeiro, que é o caso 

mais crítico e precisa realmente ser apoiado de alguma 

forma, pois a alternativa é o caos social no Estado. Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e outros que quiserem usufruir 

dos benefícios da lei terão dificuldade para se enquadrar nas 

condições previstas. Para tirar os governos estaduais da insol-

vência, é preciso colocar foco na previdência pública, uma 

parte relevante nas despesas que ninguém quer assumir, 

sobrando esse abacaxi para os governadores.

4. conclusÃo

A título de conclusão, o Sr. faz um breve resumo do que foi dito 

até agora?  

Claro. Primeiro, reformas, como a da Previdência, são 

obviamente importantes, mas não podem ser um objetivo 

em si. Há que se criar um jeito adequado de colocar o tema 

em discussão na sociedade, que não o que está ocorrendo 

no momento. O “x” da questão é a ameaça de apagão do 

investimento, e tudo de ruim que ele implica, que precisa 

ser revertido com urgência, sob pena de o desemprego não 

diminuir e o País não se preparar para oferecer as devidas 

oportunidades às gerações que se seguirão. As reformas 

são apenas parte do caminho para chegar lá. Isso deve ser 

repetido ad nauseam no País todo. 

A outra parte do esforço requerido, na visão deste 

Fórum, se refere à priorização da implementação das opor-

tunidades de investimento em infraestrutura disponíveis no 

curtíssimo prazo, algo que depende apenas de autoridades 

públicas. E, dentro do setor público, à solidariedade que deve 

haver entre a União e os demais entes da federação (mas 

principalmente dela para com eles), que precisam ajustar 

seus caminhos, sim, mas não podem ser jogados às feras e 

testemunhar inertes a explosão de conflitos sociais por falta 

de coragem em Brasília para encarar a adoção de soluções 

não convencionais – mas viáveis e relevantes – em todos os 

quintais dessa empreitada.

...“reformas, 
como a da 
Previdência, 
são 
obviamente 
importantes, 
mas não 
podem ser um 
objetivo em 
si. Há que se 
criar um jeito 
adequado 
de colocar 
o tema em 
discussão na 
sociedade, que 
não o que está 
ocorrendo no 
momento”. 
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Saída também atípica  
na criSe eStadual1

Raul Velloso

1. introdução

Este artigo discute a origem recente da crise fiscal dos Estados, aponta um 

caminho para equacionar os graves problemas de liquidez de curto prazo, além de 

encaminhar uma solução para o longo prazo. 

O artigo é composto por seis seções, incluindo esta introdução. Na segunda seção 

será discutida a solução não convencional da União para atacar o problema fiscal, 

após um período recessivo e de recuperação lenta da economia. Sem problemas de 

divisas, a União pôde “vender” o ajuste de longo prazo com as reformas do teto dos 

gastos e da previdência, enquanto financiava gigantescos déficits com emissão  

de títulos e utilizando as disponibilidades de recursos do Tesouro no Banco Central. 

Na terceira seção será mostrado que os Estados padecem de condições fiscais 

análogas à da União: forte queda de receitas, estrutura orçamentária rígida e um 

1 Versão final do texto apresentado no XXIX Fórum Nacional. Sem culpá-los pelos defeitos remanescentes, 
agradeço a ajuda de José Oswaldo Cândido Júnior, Leonardo Rolim Guimarães, Paulo Springer de Freitas e 
dos técnicos das contadorias estaduais envolvidos nos levantamentos e discussões sobre a crise estadual, 
sem o que este trabalho não poderia ser realizado.
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déficit estrutural nas contas previdenciárias. Mas diferentemente do que está 

fazendo para si, o governo federal propôs soluções paliativas e insuficientes para 

o equacionamento da sua crise fiscal, o que será descrito e mostrado na quarta 

seção. Em seguida, será apresentada uma proposta focada na resolução do problema 

previdenciário, que irá garantir a liquidez de curto prazo e assegurar a solvência 

de longo prazo das finanças públicas estaduais. Finalmente, a última seção está 

reservada para as conclusões.

2. a Solução não convencional da união 

Diante do estrago fiscal (e sobre as expectativas) causado pela maior recessão 

da história do País, em cima de uma situação já fortemente deteriorada pelos erros 

do mandato anterior, e da percepção de que o aumento da incerteza só seria rever-

tido se fosse feito um expressivo ajuste nas contas públicas, o governo Temer optou 

corretamente por uma solução não convencional para o problema, na sua área direta 

de atuação. Em vez de seguir o cardápio tantas vezes utilizado no passado, épocas de 

escassez aguda de divisas – em que as opções eram bem mais limitadas –, o governo 

escolheu não concentrar o ajuste requerido no aumento da carga tributária. Com 

a economia na UTI, poderia significar uma dose excessiva de antibiótico quando o 

doente já não reagia mais a nenhuma medicação, e seria certamente rejeitada pelo 

Congresso. Em vez disso, estabeleceu, via emenda constitucional, um teto para o 

crescimento dos gastos (no caso, a própria taxa de inflação), a ser complementado 

pelos efeitos de uma reforma da previdência que enviaria mais adiante ao Congresso, 

sinalizando que o gasto com previdência era o principal responsável pela expansão 

acelerada da despesa pública nas últimas décadas.

O próprio governo federal ao defender a aprovação da PEC do teto dos gastos 

utilizou o argumento de que o ajuste deveria ser gradualista diante das condições 

da economia e da estrutura rígida da despesa.

Dada a forte queda da arrecadação, e como a Reforma, por mais dura que 

fosse, só mostraria algum resultado palpável mais tarde, as autoridades estavam 

implicitamente comunicando aos mercados financiadores da dívida pública que 

os resultados primários continuariam negativos por um tempo, mas, assim que a 

recessão amainasse, recomeçaria um período de elevados saldos positivos, a exemplo 

do que havia ocorrido entre 2003 e 2008. Nessa hora, a razão dívida/PIB, que teria 

subido sistematicamente até esse momento, voltaria a cair. 

Algo pouco percebido é que o financiamento desses déficits se daria pela mobi-

lização das gigantescas disponibilidades de caixa que o Tesouro Nacional mantém 
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junto ao Banco Central, a serem enxugadas por títulos de curto prazo pagando a 

taxa Selic, à medida que a autoridade monetária julgasse adequado lidar com um 

eventual excesso de liquidez.

O mesmo o governo não fez, contudo, em relação à crise fiscal estadual e à 

crise da infraestrutura que ora grassam no País (neste caso, conforme discutido em 

texto à parte).

Em primeiro lugar, na fixação das elevadas metas de déficit primário que se 

seguiram, logo ficou claro que não havia qualquer abertura para os Estados e Muni-

cípios realizarem um ajuste gradual nos mesmos moldes da União. Vale notar que 

entre 2002 e 2014, havia um acordo implícito de que o esforço total de ajuste da fase 

pós-FHC (ou seja, o superávit primário global) seria dividido na base de 26% para 

os Estados e Municípios e 74% para a União. E assim ocorreu, aproximadamente, 

conforme se comprova no gráfico 1.

Gráfico 1– Peso dos superávits primários das várias esferas de governo no esforço  
total de ajuste, no período 2002-2014, em %

Se esses percentuais fossem mantidos, os déficits do conjunto dos Estados e 

Municípios teriam se comportado como na linha azul do gráfico 2, em contraste 

com a linha vermelha que contém os dados observados até 2016 e a previsão que 

o Ministério da Fazenda estipulou para esses entes em 2017.

Essa trajetória alternativa de déficits poderia ser obtida mediante a fixação do 

mesmo teto de crescimento dos gastos e da aliança política com a União em torno 

de uma Reforma da Previdência que fosse acertada conjuntamente no interesse de 
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todos. Como não emitem moeda, os Estados (a partir de agora, o texto se referirá, 

para simplificar, apenas a eles, onde residem os principais desajustes), deveriam 

contar com a ajuda da União para definir a forma de financiamento desses déficits, 

enquanto durasse a recessão aguda que o País atravessa.

Na hipótese explicitada no gráfico 2, haveria déficits adicionais a financiar de 

R$ 51, 61 e 48 bilhões, respectivamente, em 2015-2017, representando um acréscimo 

total de 3,7% em relação ao estoque da dívida bruta do Governo Geral em 31.12.2016 

(69,9% do PIB), que com esse aumento passaria para 72,4% do PIB, algo facilmente 

absorvível pelas contas brasileiras.

Gráfico 2 – Resultados primários da União, e dos Estados e Municípios, 2002-2017, em R$ milhões

3. daS condiçõeS fiScaiS análogaS (ou não) da união e doS 
eStadoS

Nessa seção, mostra-se que a União e os Estados se defrontam com problemas 

fiscais semelhantes seja do ponto de vista conjuntural, quando se observa a dinâmica 

das receitas que foram fortemente influenciadas pela recessão, ou sob a ótica estru-

tural, quando se avalia a estrutura rígida do gasto público e o peso crescente que as 

despesas previdenciárias estão assumindo no presente e no futuro. Só que a União 

tem conseguido manter sua participação no bolo tributário, enquanto os Estados 

não, uma razão a mais para se adotar o mesmo modelo de ajuste nos dois casos.
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3.1 – comportamento da receita

O desempenho da arrecadação da principal fonte de receita dos Estados, 

o ICMS, segue de perto o da Receita Líquida da União, conforme divulgado pelo 

Tesouro Nacional todos os meses. Do início de 2012 até março de 2014, quando a 

atual recessão começou a se mostrar nas estatísticas, esses itens vinham crescendo 

seguidamente, até alcançar os picos de 5,9% e 7,9% ao ano, utilizando na comparação 

taxas reais (pelo IPCA) acumuladas nos últimos doze meses. Essas marcas não eram 

muito diferentes das médias observadas na áurea fase de 2005 a 2008 (quando se 

situaram, respectivamente, em 8,8% e 7,1% ao ano). Dali, essas mesmas taxas desa-

baram, até alcançar um valor mínimo em julho de 2016, no caso do ICMS (-6,2%), e 

em outubro de 2015, no da receita da União (-6,6%). Desde então, essas taxas vêm 

se recuperando seguidamente, até atingir, no final de 2016, -4,7% no caso do ICMS, 

onde a recuperação é mais lenta, e -0,2% no da receita da União. 

Gráfico 3 – Taxas reais (pelo IPCA) de crescimento da Receita Líquida da União e do ICMS,  
taxas acumuladas nos últimos doze meses de janeiro de 2005 a Dezembro de 2016

No tocante aos Estados, a expressiva queda de receita pós-maior-reces-

são-da-história se deu em cima de um processo em que, relativamente  às 

demais esferas, aqueles entes vinham perdendo participação, seguidamente, no bolo 

total. Do início dos anos noventa até 2015, houve perda da receita estadual anual da 

ordem de R$ 100 bilhões, ou 5% da receita disponível total, algo ao redor de 1,7% do 

PIB, enquanto a União mantinha intacta a sua participação no bolo tributário. Isso 
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se deveu a várias decisões que retiraram recursos dos entes subnacionais, como no 

caso de várias desonerações tributárias aprovadas ao longo dos anos, com destaque 

para a retirada do ICMS das exportações, mediante compensação apenas simbólica 

por parte da União (Lei Kandir), com os Estados perdendo receita “na veia” e os 

municípios logrando recompor suas perdas por outros caminhos. 

3.2 – estrutura rígida do gasto (ou os “donos do orçamento”)

Além de perderem participação no bolo tributário, os Estados vêm tendo os 

orçamentos cada vez mais engessados com gastos cativos crescentes de segmentos 

que costumo chamar de os “donos do orçamento”, vale dizer: Educação, Saúde, 

Gráfico 4 – Participação na Receita Disponível (Carga Tributária Total) dos  
Estados e dos Municípios, em 1991-2015, em % do total

Fonte dos dados originais: Ricardo Varsano e José Roberto Afonso.

Gráfico 5 – Participação da União na Receita Disponível  
(Carga Tributária Total), em 1991-2015, em % do total
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Segurança, Poderes Autônomos (vale dizer, Judiciário, Legislativo, Ministério Público 

e Tribunal de Contas), Serviço da Dívida e Inativos & Pensionistas, em boa medida 

protegidos por vinculações explícitas de receitas a seu favor ou por acertos infor-

mais com o Legislativo e o Executivo, ou, ainda, por serem formas diferentes de 

endividamento (dívida propriamente dita e gastos com inativos e pensionistas)  

de cujo repagamento não há como fugir. 

Em Minas Gerais, por exemplo, como se vê no gráfico a seguir, esses itens tota-

lizaram 91,5% (63,5% mais 28,0%) da receita corrente líquida de transferências a 

municípios (RCLTC) em 2015, deixando em aberto o equivalente a 23,6% das receitas 

para bancar as demais secretarias. Usando a sobra de 8,5% das receitas para essa 

finalidade, resultou, ao final, um déficit orçamentário de 15,1% das receitas, sem 

considerar uma parcela de receita de capital menos relevante no total (de 1% das 

RCLTC). No Rio, Estado em pior situação financeira por ter perdido adicionalmente 

boa parte de sua receita derivada diretamente do petróleo, entre outros fatores, 

esse buraco é ainda maior. Em síntese, receita menor e orçamentos mais rígidos, 

resultando em fortes pressões sobre os resultados orçamentários.

Minas Gerais, 2015 (Em % da RCLTC

1 - Educação (a) 15,1

2 - Segurança (b) 15,7

3 - Poderes autônomos 11,3

4 - Serviço da dívida 10,7

5 - Saúde (c) 9,4

6 - Demais vinculações (d) 1,4

7 - “donos” do orçamento (1 a 6) 63,5

8 - Inativos e pensionistas (b) 28,0

9 - Sobra em rel. à rcltc (100-7-8) 8,5

10 - Discricionário 23,6

10.1 - Pessoal ativo 4,8

10.2 - Outros custeios 15,6

10.3 - Investimento 3,2

11 - Rec. de capital 1,0

12 - Saldo orçamentário (9-10+11) -14,1

Quadro 1– Estrutura dos gastos de Minas Gerais, conforme os  
“donos do orçamento”, em % da RCLTC e para 2015

RCLTC: Receita corrente líquida de transferências 
constitucionais
(a) Inclui transferências do Salário-Educação.
(b) Exclusive pensionistas da área de Segurança.
(c) Inclui transferências do SUS
(d) PASEP, FAPEMIG e Convênios.
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Com quedas fortes de receita, os percentuais de comprometimento acima 

indicados naturalmente se elevariam e a sobra parcial de recursos retro mencio-

nada diminuiria, podendo até zerar. Nesses termos, sem dispor de caixa suficiente 

acumulado em gestões anteriores, muitos Estados se viram na perspectiva de atrasar 

pagamentos sistematicamente, empurrando o problema com a barriga enquanto 

pudessem. Além da desorganização de serviços públicos que isso acarretaria, ficou 

sobre a cabeça dos gestores a “espada de Dâmocles” de saber que no último ano 

dos atuais mandatos todos os atrasados terão de ser quitados com dinheiro vivo, 

sob pena da aplicação das pesadas penalidades previstas na Lei de Crimes Fiscais.

Por sua vez, o grau de rigidez do orçamento federal pode ser ilustrado ao se 

verificar, com base igualmente em dados de 2015, o elevado comprometimento da 

receita corrente líquida de transferências e da contribuição previdenciária com os 

pagamentos de assistência social (15,8%); do déficit do INSS (14,9%); da conta de 

inativos e pensionistas (14,2%); do gasto em saúde (12,8%); do gasto com educação 

(8,1%); com os Poderes Autônomos acima mencionados (7,7%) e outras vinculações 

e demais gastos “obrigatórios”(13,4%). Essas parcelas totalizam nada menos que 

86,8% do total, sem incluir a despesa com segurança e o serviço da dívida. 

Se a União gastasse a mesma proporção da receita com segurança (15,7%) e o 

serviço da dívida (10,7%) que no caso de Minas Gerais, esse subtotal aumentaria para 

113,2%, vale dizer, estouraria a disponibilidade de receita até aqui em 13,2% dela. Mas 

faltaria considerar ainda a parcela relativa aos gastos discricionários mínimos (7%), 

dos quais 5,2% se referem a investimentos, o que elevaria o “buraco” federal, antes 

de considerar receitas de capital, a 20,2% da receita corrente líquida antes definida, 

bem acima do verificado em Minas Gerais. Veja-se que mesmo que os investimentos 

fossem zerados, o buraco continuaria alto, ao redor de 15% da receita total.

3.3 – o problema previdenciário

O processo de envelhecimento da população brasileira – resultante da combi-

nação do aumento da expectativa de sobrevida com a queda da taxa de fecundidade – 

impõe a necessidade urgente de reformas que devem alcançar tanto o regime geral 

da previdência social como os regimes próprios dos servidores públicos da União 

e dos Estados.

A expectativa de sobrevida da população brasileira com 65 anos, que era de 

12 anos em 1980, aumentou para 18,4 anos em 2015. As projeções populacionais 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mostram que 

em 2060 o Brasil terá 131,4 milhões de pessoas em idade ativa – compreendida entre  
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15 e 64 anos de idade – representando uma população abaixo dos atuais 140,9 milhões 

de pessoas nesta faixa etária. Nesse mesmo período, estima-se que o número de 

idosos com 65 anos ou mais de idade crescerá 262,7%, alcançando 58,4 milhões em 

2060. Nesse sentido, a revisão da idade mínima para aposentadorias é um dos pilares 

básicos da reforma atualmente em discussão no Congresso. 

Atualmente, a União e os Estados se defrontam com déficits financeiros nos 

regimes próprios dos seus servidores que consomem uma parcela expressiva da 

receita corrente líquida. Em 2015, a necessidade de suplementação financeira das 

aposentadorias pelos Estados, por exemplo, foi de R$ 67 bilhões, o que correspondeu 

a 12,2% da Receita Corrente Líquida (RCL), e crescerá nos próximos anos, em valores 

reais, a uma taxa média de 7,3% ao ano, alcançando R$ 95,2 bilhões em 2020, quando 

consumiria 15,2% da RCL. 

Já o passivo atuarial para os próximos 75 anos e ao final de 2016, que mede o valor 

total dos compromissos futuros com as aposentadorias e pensões dos servidores já 

descontadas as contribuições, alcança 11,5 vezes a receita corrente líquida no caso 

da União. Para os Estados esse passivo varia de 2 vezes a receita corrente líquida (no 

caso de Mato Grosso) até 12,9 vezes (nos casos de São Paulo e DF), segundo dados 

da Secretaria de Previdência Social e do Tesouro Nacional. 

Trata-se de uma dívida contraída com os servidores, que é, sem dúvida, o maior 

desafio fiscal dos entes federados durante as próximas duas décadas. A situação 

torna-se ainda mais grave porque, conforme diversos estudos mostram, se nada for 

feito para conter o crescimento das despesas com previdência, a tendência é que 

ela suba acima do PIB nos próximos anos, em face de vários fatores, entre eles o 

envelhecimento cada vez mais rápido da população, como anteriormente mencio-

nado.2 Entre 2009 e 2015, o crescimento dos gastos dos estados para cobrir o déficit 

com inativos aumentou 64%, em termos reais, demostrando o peso crescente que 

a despesa previdenciária está assumindo. O quadro 2 abaixo mostra dados mais 

recentes e a projeção para 2020 dos déficits financeiros da União e dos RPPS esta-

duais no atual cenário.

2 Veja, a propósito, o estudo “Solvência fiscal de longo prazo dos regimes próprios de previdência dos 
estados e municípios”, TD 2195, do IPEA, de autoria de Marcelo Caetano, atual responsável pela área de 
previdência no Ministério da Fazenda.
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Ente
Déficit Atuarial Déficit Financeiro (1)

Valor N. RCLs 2015 % RCL 2016 % RCL 2020 % RCL

União -8.317.318,00 11,51 (72.514,60) -10,80% (77.151,55) -10,68% (93.160,05) -11,90%

AC -11.351,19 2,56 (118,24) -3,00 (83,76) -1,89% (409,10) -8,50%

AL -79.499,03 10,40 (706,48) -11,19% (800,56) -10,47% (1,654,09) -19,97%

AM -81.374,30 7,14 (827,12) -7,52% (877,91) -7,70% (1.443,67) -11,69%

AP -20.859,73 4,28 – 0,00% – 0,00% – 0,00%

BA -197.585,76 6,88 (1.834,88) -6,74% (1.718,39) -5,98% (3.610,53) -11,60%

CE -148.414,89 8,32 (1.233,61) -8,13% (1.363,31) -7,65% (2.857,50) -14,79%

DF -255.717,65 12,86 (3.004,63) -16,28% (3.053,13) -15,36% (4.208,56) -19,54%

ES -63.757,69 5,36 (1.541,74) -12,90% (1.702,76) -14,33% (2.276,82) -17,68%

GO -152.829,44 7,93 (1.471,20) -8,47% (1.735,40) -9,00% (2.634,36) -12,61%

MA -81.555,31 6,53 (643,18) -6,00% (712,37) -5,71% (1.020,94) -7,55%

MG -593.764,22 11,05 (8.842,99) -17,12% (14.840,07) -27,62% (8.139,28) -13,98%

MS -74.558,99 7,95 (1.000,84) -12,03% (1.171,99) -12,49% (1.162,48) -11,44%

MT -24.803,64 1,99 (716,73) -6,16% (940,71) -7,54% (1.109,32) -8,21%

PA -109.616,23 6,12 (2.106,18) -12,54% (2.174,58) -12,13% (3.257,28) -16,77%

PB -101.824,10 11,51 (1.014,60) -12,72% (1.116,07) -12,62 (1.779,50) -18,57%

PE -187.648,67 9,00 (1.745,39) -8,88% (2.098,08) -10,06% (3.680,75) -16,29%

PI -66.197,95 8,73 (608,99) -9,23% (417,15) -5,50% (1.295,18) -15,77%

PR -314.933,27 9,23 (2.193,37) -6,90% (2.115,03) -6,20% (6.443,01) -17,42%

RJ -511.816,96 11,07 (7.670,05) -14,97% (11.513,29) -24,90% (8.355,89) -16,68%

RN -97.913,40 11,38 (925,26) -11,57% (1.193,11) -13,86% (2.331,80) -25,01%

RO -39.364,19 6,05 – 0,00% – 0,00% (386,69) -5,49%

RR -6.864,20 2,03 – 0,00% – 0,00% – 0,00%

RS -322,845,37 9,32 (8.472,74) -28,11% (8.941,57) -25,80% (9.227,02) -24,57%

SC -120.793,40 5,90 (3.397,23) -17,50% (3.303,50) -17,11% (3.478,22) -15,67%

SE -69.953,61 10,31 (932,09) -14,67% (892,87) -13,15% (737,49) -10,03%

SP -1.814.194,30 12,92 (15.967,62) -11,37% (17.107,56) -12,18% (23.467,80) -15,42%

TO -26.568,42 3,64 – 0,00% (15,30) -0,21% (217,33) -2,75%

Estados -5.576.605,92 9,65 (66.975,36) -12,16% (80.090,050) -13,86% (95.184,62) -15,21%

Quadro 2 – Evolução do Déficit Financeiro e Atuarial dos RPPS estaduais

Fontes: Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA) e Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) 
elaborados pelos Entes e divulgados pelo Ministério da Fazenda.

(1) Os dados se referem ao resultado financeiro que representa o resultado do fundo financeiro, que geralmente 
deficitário. O superávit de fundo previdenciário, que vários estados dispõem, não foi contabilizado. É importante destacar 
que o resultado positivo do fundo capitalizado não pode ser utilizado para pagar benefícios do fundo financeiro, ou seja 
cobrir o déficit.

OBS.: As projeções para os estados de AC, MT, PB, RN, SP e TO foram estimadas pela CONOF a partir de informes anteriores 
tendo em vista o não preenchimeto do RREO ou o envio de informações em conceito equivocado.
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4. SoluçõeS paliativaS para a criSe fiScal doS eStadoS 

Nesta seção serão apresentadas as propostas mais recentes de auxílio federal 

que se destinam aos Estados: a mais recente renegociação das dívidas estaduais, 

contida na Lei Complementar 156/2016 e o Programa de Recuperação Fiscal para 

os Estados, ainda em tramitação no Congresso Nacional. Essas medidas se caracte-

rizam por não oferecer uma solução estrutural para a crise fiscal dos estados, seja 

em função dos seus efeitos temporários ou por oferecerem condições que se não 

enquadram ou não se adaptam para a maioria desses entes subnacionais.

4.1 – a recente renegociação das dívidas estaduais

O processo mais recente de renegociação das dívidas estaduais teve origem 

ainda no segundo governo Dilma. Em meio à recessão que atingiu em cheio as 

receitas desses entes, buscou-se uma saída que reduzisse o comprometimento dos 

orçamentos com pagamentos dos serviços das dívidas.

Assim, os estados reivindicaram auxílio da União para cumprimento de suas 

obrigações mensais e manutenção dos serviços públicos essenciais em funciona-

mento. As solicitações foram consolidadas na proposta apresentada na 159ª. reunião 

do Confaz, ocorrida em Alagoas em dezembro de 2015, em que os estados solicitaram 

o alongamento do prazo para pagamento das dívidas refinanciadas pela Lei n 9.496, 

de 1997, por 10 anos.

Além disso, alguns estados questionaram no Supremo Tribunal Federal a regra 

de capitalização dos juros das dívidas junto ao governo federal. O STF chegou a 

conceder liminares que permitiam a mudança do cálculo dos juros, de compostos 

para juros simples, o que pressionou o governo federal a apresentar alguma proposta 

de renegociação em função da possibilidade de perdas bilionárias3.

Em março de 2016, o Executivo Federal protocolou o Projeto de Lei Comple-

mentar 257, que trazia como principais medidas o alongamento do prazo das dívidas 

estaduais por 20 anos, mediante celebração de aditivo contratual, com redução de 

até 40% no valor das prestações nos 24 meses posteriores à celebração do aditivo. 

Adicionalmente, autorizava o refinanciamento de dívidas junto a instituições 

financeiras federais, como o BNDES. Nessas repactuações, autorizou-se a dispensa 

da verificação dos requisitos exigidos para a realização de operações de crédito e 

3 No final de abril de 2016, o STF concedeu 60 dias para que os estados buscassem um acordo com o 
governo federal a fim de solucionar o impasse em torno do pagamento de suas dívidas com a União. Se 
não ocorresse uma solução, a Corte voltaria a analisar o cálculo, definindo o montante a ser pago.
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concessão de garantia pela União, inclusive aqueles definidos na Lei de Responsa-

bilidade Fiscal.

O projeto também continha algumas medidas de caráter mais estruturante: 

como a previsão de aumento das alíquotas de contribuição previdenciária para até 

14% para os servidores e 28% para o lado patronal; mudanças e uniformização das 

regras da LRF para cômputo da despesa com pessoal e instituição de um regime de 

previdência complementar no âmbito do RPPS. 

Entretanto, os Estados se ressentiam de um modelo de financiamento adequado 

para ancorar o passivo atuarial previdenciário e da mudança das regras em âmbito 

nacional, como o estabelecimento de uma idade mínima para aposentadorias, que 

viabilizasse uma solução de longo prazo.

Com a equipe econômica do novo governo também não ocorreram avanços 

nesses temas, e, ao final, foi consagrado, com a sanção da Lei Complementar 156 em 

dezembro de 2016, o estabelecimento de um alívio temporário. Trata-se da redução 

extraordinária das prestações mensais junto à União, entre janeiro de 2017 e junho 

de 2018,4 e suspensão dos pagamentos por 6 meses (durante o segundo semestre 

de 2016). 

Os valores não pagos correspondentes à redução extraordinária serão posterior-

mente incorporados ao saldo devedor em julho de 2018, devidamente atualizados 

pelos encargos financeiros contratuais de adimplência. Como mencionado, as dívidas 

estaduais poderão ser alongadas por mais 20 anos e fica autorizada a repactuação 

dos empréstimos junto ao BNDES. Como principais contrapartidas dos Estados 

ficou o compromisso de limitar o crescimento da despesa primária corrente pela 

variação do IPCA durante 2 anos e a desistência das ações ajuizadas no STF que 

questionavam a capitalização dos juros.5

4.2 – o regime de recuperação fiscal 

 A outra proposição se refere ao Regime de Recuperação Fiscal que atualmente 

tramita no Congresso Nacional (PLP 343/2017 na casa de origem, a Câmara dos 

Deputados) e foi idealizado como uma espécie de lei de falências adaptada para os 

Estados. Em tese, a proposta deveria atender inicialmente ao Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul, que são justamente os estados em situação mais crítica. 

4  O desconto inicia-se com 94,73% em janeiro de 2017 e cai mensalmente 5,26 pontos percentuais até 
alcançar em junho de 2018 uma redução de 5,26% na prestação.

5 Excetuando as transferências constitucionais a Municípios e o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PASEP
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Propõe-se uma suspensão de 3 anos no pagamento do serviço das dívidas, com 

possibilidade de prorrogação pelo mesmo período inicial. O montante adiado será 

capitalizado com os encargos financeiros e adicionado ao saldo devedor da dívida, 

imediatamente após o encerramento do período da suspensão.

Para se habilitar a esse regime o Estado terá que atender cumulativamente a 

três condições:

 a) receita corrente líquida anual menor que a dívida consolidada ao final do 

exercício financeiro anterior ao da solicitação de ingresso no regime;

 b) despesas liquidadas com pessoal, juros e amortizações, que somados repre-

sentem, no mínimo, 70% da receita corrente líquida auferida no exercício 

financeiro anterior ao da solicitação de ingresso no regime; 

 c) valor total de obrigações contraídas maior que as disponibilidades de caixa.

Além disso, antes de ter acesso aos benefícios, o estado deve aprovar leis, 

contendo uma série de condicionantes, destacando-se a autorização para privati-

zação de empresas dos setores financeiro, de energia e de saneamento, com vistas 

ao abatimento de dívidas; elevação da alíquota de contribuição previdenciária 

para no mínimo 14%, além de uma alíquota adicional temporária, se for preciso; 

restrições à concessão de pensões, levando em consideração a idade do cônjuge 

do beneficiário (conforme as regras da Lei 13.315/15 que restringiu a concessão das 

pensões do INSS); redução de incentivos tributários de no mínimo 10%; limitações 

dos saques em contas de depósitos judiciais e instituição de leilões, pelo critério de 

maior desconto, para priorização de pagamento de fornecedores, como forma de 

quitar obrigações inscritas em restos a pagar ou inadimplidas.

O projeto também prevê vedações no que concerne à despesa com pessoal, 

tais como: 

 - concessão de aumento ou vantagem de qualquer natureza aos servidores e 

membros de poderes, exceto os derivados de sentença judicial transitada em 

julgado;

 - criação de cargos ou contratação de pessoal, exceto para repor vagas;

 - instituição ou aumento de auxílios, bônus, abonos e verbas de representação 

dos membros de poderes ou de servidores e militares;

A obtenção de novos empréstimos e garantias somente serão permitidos para 

finalidades específicas, como o financiamento de programas de demissão voluntária, 

modernização da administração tributária e do sistema da folha de pagamento e 
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reestruturação de dívidas junto ao sistema financeiro. Vale destacar que também é 

possível obter empréstimos para antecipar receitas de privatização.

Embora o programa tenha como alvo o controle das despesas com pessoal, 

inclusive inativos e pensionistas, as alternativas de financiamento para se quitarem 

as obrigações de curto prazo e se construir um equacionamento estrutural parecem 

insuficientes, se considerarmos o tamanho dos déficits e do passivo atuarial. 

O universo dos ativos que poderiam lastrear uma antecipação das receitas está 

limitado à exigência de privatização das estatais. É uma espécie de tudo ou nada. 

Por exemplo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, as chamadas joias da coroa, 

como a Cemig, Copasa e o Banrisul, exigem mudanças constitucionais ou autori-

zação por meio de plebiscito. 

Uma alternativa poderia advir da ampliação do funding de ativos, tais como 

vendas de participações acionárias, securitização de dívidas ativas, alienação de 

imóveis e constituição de um fundo imobiliário como foco para equacionar o passivo 

da previdência pública, como será mostrado na próxima seção. Além disso, a partici-

pação exclusiva do sistema bancário no financiamento num período de restrição de 

crédito e de um sistema financeiro não plenamente desenvolvido limita a solução.

Finalmente, cabe destacar que os estados para terem direito aos benefícios 

do programa, precisam aprovar previamente as leis estaduais, o que nos remete a 

uma questão básica: como obter apoio para aprovação de medidas amargas num 

contexto de salários atrasados e recuperação econômica lenta, após uma das maiores 

recessões por que o País passou?  

5. a Solução conjuntural e eStrutural para a criSe fiScal 
doS eStadoS

Como foi visto anteriormente, o principal problema fiscal dos Estados reside no 

elevado e crescente peso que assumem os gastos do RPPS. Isso já é uma realidade 

nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde o “futuro já 

chegou”, e contribui de forma decisiva para a aguda crise fiscal. Para os demais, se 

nada for feito, o passivo atuarial e as necessidades de financiamento previdenciárias 

vão levar a uma deterioração fiscal, que irá comprometer o orçamento das demais 

políticas públicas. 

Portanto, qualquer solução estrutural para os Estados deve ser centrada no 

equacionamento desse déficit. Ademais, é possível se construir também um caminho 

para a crise no curto prazo, evitando um colapso nos serviços públicos sob respon-

1 -  RAUL VELLOSO.indd   82 23/07/2017   21:42:04



82 83

Saída também atípica na crise estadual

sabilidade estadual. Para isso é factível obter um financiamento com a antecipação 

da venda de recebíveis e ativos, que podem ser usados para capitalizar a previdência 

complementar dos servidores públicos. Esses recursos irão pagar a conta dos inativos 

e assim gerar uma folga nos orçamentos estaduais.

5.1 - a ancoragem do déficit previdenciário estadual (solução pela construção 
de fundo e financiamento pela antecipação de recebíveis) 

O passo inicial para se enfrentar o problema previdenciário é conhecer a reali-

dade atual e efetiva, mensurando o tamanho do passivo atuarial. 

De um lado, sabemos que existe um espaço para a adoção de medidas adminis-

trativas e iniciativas legais, tais como melhoria da gestão dos benefícios, redução das 

despesas inadequadas e identificação de novas fontes receitas que podem reduzir 

as necessidades de financiamento previdenciário.6

Por outro, é preciso realizar um esforço de aporte de ativos monetizáveis, 

tais como royalties, dívida ativa, imóveis, participações acionárias em sociedades 

empresariais, sob controle dos estados e recebíveis imobiliários, que deverão ser 

destinados para a capitalização de um fundo de pensão dos servidores. Entretanto, 

essas ações são insuficientes para se garantir o equilíbrio atuarial. 

Segundo o artigo 40 da Constituição Federal os RPPS devem apresentar equi-

líbrio financeiro e atuarial. Portanto, após implementar todas as medidas citadas 

anteriormente, sugere-se a instituição de uma contribuição extraordinária e suple-

mentar, por prazo determinado, tanto patronal como dos servidores, inclusive para 

aposentados e pensionistas, numa proporção de 2 para 1, visando equacionar o 

déficit financeiro e atuarial do RPPS. 

Essa medida faria com que os sub-orçamentos ou donos do orçamento” setoriais 

(saúde, educação, poderes autônomos e segurança) pagassem parte do déficit da 

previdência de seus servidores, além de obrigar os beneficiários a também contribuir 

para cobrir o rombo, não ficando toda a conta sob a responsabilidade da população. 

A alíquota seria variável por Ente, de acordo com o tamanho de seu déficit e seria 

ajustada anualmente, de acordo com avaliação atuarial.

A ideia é retirar a despesa previdenciária financiada integralmente pelos 

Executivos estaduais e alocá-las num fundo de pensão sustentável atuarialmente.

Para dar liquidez de curto prazo aos ativos aportados no fundo de pensão dos 

servidores públicos, seria necessária a participação da União na aquisição de cotas 

6 Para detalhes sobre o teor dessas medidas ver : Velloso, R. (2016): Pacto da Previdência Solidária e Ajuste 
Fiscal. 
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dos fundos do RPPS. Essa participação se faz necessária em função do elevado 

volume de recursos envolvidos, não sendo o mercado capaz de absorver a totali-

dade das cotas e também porque a União detém maiores garantias sobre os direitos 

de propriedades dos fundos7. O exemplo clássico é a possibilidade de retenção de 

recursos do FPE, caso o ente federativo não pague os aluguéis referente ao fundo 

imobiliário constituído por imóveis ocupados pelo próprio Estado.

Dessa forma, os ativos dos RPPS comprados pelo Tesouro Nacional seriam 

recebíveis futuros – a serem arrecadados, por exemplo, nos próximos 20 anos. Esses 

recebíveis seriam estruturados sob a forma de aplicações financeiras tais como 

cotas de fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobi- 

liários (CVM) ou debêntures não conversíveis em ações emitidas por securitizadoras 

privadas ou empresas estatais não-dependentes. O pagamento seria efetuado por 

intermédio da emissão de títulos públicos. Adicionalmente, parte dessas aplicações 

financeiras poderia ser adquirida por órgãos como o BNDES.

Os estados de Minas Gerais e o Piauí já estão examinando esse caminho, mas o 

avanço depende justamente do apoio da União para antecipar parte dos recebíveis 

com o intuito de cobrir o déficit atual.

Finalmente, resta esclarecer os impactos nas contas públicas decorrentes dessa 

operação realizada pelos Estados e a da antecipação de recebíveis viabilizadas pelo 

Tesouro Nacional. 

Em termos de balanço patrimonial, há apenas uma compensação entre ativos 

e passivos. O setor público transfere ativos para o fundo de investimento, e em 

troca recebe cotas desse fundo. À medida que os ativos são monetizados (via, por 

exemplo, securitização de recebíveis ou receitas de privatização), os fundos trans-

ferem os recursos para os Estados para quitar seu passivo atuarial. Dessa forma, 

ao final do processo, o balanço patrimonial do setor público indicará uma redução 

de ativos (imóveis, recebíveis, etc.) com redução de passivo (no caso, atuarial) de 

mesma magnitude.

Para a União, haveria aumento dos ativos – cotas dos fundos de investimento ou 

debêntures – e aumento de mesma magnitude do passivo, decorrente da emissão de 

títulos junto ao público8. Há, portanto um aumento da dívida bruta, porém a dívida 

7 A expectativa é de que o setor privado possa participar de modo crescente à medida que as cotas dos 
fundos de investimentos do RPPS se mostrem rentáveis.

8 É importante esclarecer que essa equivalência dependerá da expectativa de retorno das cotas ou 
debêntures. Isso exigirá a correta precificação dos ativos e da taxa de desconto a ser adotada.
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líquida permanece inalterada. No longo prazo, à medida que os ativos financeiros 

adquiridos tragam retorno, a União pode utilizar esses recursos para resgatar os títulos 

emitidos junto ao público, com a dívida pública bruta retornando ao nível anterior.

Em relação às variáveis de fluxo, podemos concluir que as operações sugeridas 

não afetam os resultados primários, nem dos Estados (ou Municípios), nem da União.

A despesa primária do governo local não é afetada porque os gastos com 

aposentadorias e pensões já estão previamente definidos, herdados do passado. 

O que estamos discutindo é apenas a forma de financiamento dos gastos (se com 

o Tesouro, BNDES ou setor privado, diretamente, ou via fundos), e não o seu nível.

Já no caso do governo federal, não temos que falar em impactos sobre as contas 

primárias em função dessas operações. Isso porque tanto as cotas de fundos de 

investimento quanto debêntures são despesas financeiras, estando, portanto, fora 

do cômputo do resultado primário.

Finalmente, vale salientar que a antecipação dos recursos por parte da União 

está lastreada em ativos que estão sendo destinados para garantir a solvência de 

longo prazo das contas fiscais dos entes federados. Trata-se de uma emissão  

de títulos, que no longo prazo tende a ser neutra em função dos retornos dos ativos 

adquiridos, que poderão ser utilizados para resgatar as emissões iniciais e que irá 

contribuir para o ajuste fiscal do setor público consolidado.

5.2 – contrapartidas

É evidente que os Estados e o Distrito Federal podem oferecer contrapartidas 

ao Governo Federal como forma de compensação pela emissão de títulos que irão 

financiar a antecipação dos recebíveis. Não podemos deixar de mencionar que a 

ancoragem do passivo atuarial já exige dos entes subnacionais a adoção de duras 

medidas como aumento de contribuição previdenciária para ativos e inativos, 

instituição de uma contribuição suplementar provisória, alienação de ativos e de 

participação acionárias em empresas e instituição de medidas administrativas e leis 

que busquem equacionar o principal nó fiscal que é o previdenciário.

Entretanto, para se guardar simetria com o esforço fiscal do Governo Federal é 

que os Estados também podem se comprometer com metas de resultado primário, 

a instituição de um teto para as despesas primárias durante o período em que a 

União assegurar a antecipação dos recebíveis e uma reforma do regime jurídico dos 

servidores ativos e inativos, civis e militares, para limitar os benefícios, às progres-

sões e as vantagens ao que é estabelecido para os servidores da União. Assim, vale 

a regra de ouro: trate os outros como você gostaria de ser tratado. 
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6. concluSão

Os Estados atravessam uma grave crise fiscal, que foi agudizada em função 

da recessão econômica. Na raiz do problema reside o gigantesco passivo atuarial 

com pensões e aposentadorias dos servidores públicos. Portanto, qualquer solução 

estrutural deve ser focada no equacionamento desse passivo.

A União propôs para si uma solução não convencional financiando elevados défi-

cits públicos por mais de 5 anos, por meio de emissões junto ao Banco Central, num 

ajuste gradual. Para “vender” essa solução, está mobilizando o Congresso Nacional 

com reformas fiscais de longo prazo. Já foi aprovada uma emenda constitucional 

limitando o crescimento da despesa primária pela inflação e agora o governo joga 

todas fichas na aprovação de uma reforma previdenciária. 

Por outro lado, o governo federal não encara o problema fiscal dos Estados da 

mesma forma e não vê o apoio dos governadores como parte da solução, inclusive 

para o suporte congressual nas reformas. Apresentou duas soluções paliativas e 

insuficientes, como a recente renegociação das dívidas estaduais e o programa de 

recuperação fiscal, que deve se limitar ao caso do Rio de Janeiro. 

Para guardar simetria com o que a União está fazendo para si própria é que se 

sugere uma solução para o grave problema previdenciário dos estados. A ideia é zerar 

o passivo atuarial combinando medidas que irão melhorar o fluxo, como o aumento 

de contribuições e a gestão adequada dos benefícios, inclusive com a participação 

dos atuais donos do orçamento (poderes autônomos e setores beneficiados pelas 

vinculações). Para se obter o financiamento, que atualmente é de exclusividade da 

União, é que se propõe a constituição de um fundo, lastreado em ativos dos Estados, 

que ajudaria a pagar a conta dos inativos. Bastaria o governo federal adotar a regra 

de ouro: fazendo pelos Estados o que ela faz para si própria, emitir títulos públicos 

e antecipar os recursos para solucionar a crise conjuntural e estrutural dos irmãos 

da Federação.
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Persistem os desafios  
na infraestrutura

Raul Velloso

1. introdução

Em 2012, lancei meu primeiro livro discutindo o problema da infraestrutura 

no Brasil1. Na época, analisei com maior profundidade os contratos de concessão 

rodoviária no âmbito da 2ª Etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais. 

Desde então, elaborei diversos outros trabalhos sobre o tema, sempre batendo na 

tecla de que nossa infraestrutura é deficiente e que é necessário o aporte de capital 

privado para deslanchar investimentos na área. Para tanto, é necessário fazer leilões 

bem desenhados e contratos que estimulem o setor privado a investir.

Decorridos cinco anos desde que comecei a me aprofundar sobre o tema, 

encontramo-nos aqui, neste Fórum Nacional, para novamente discutir os problemas 

do investimento em infraestrutura. Infelizmente, o que podemos constatar é que 

pouco se evoluiu no período. É verdade, houve algumas licitações nos últimos anos, 

com outorgas de seis concessões, totalizando cerca de 5.600 quilômetros, no âmbito 

1 Ver Infraestrutura: os caminhos para sair do buraco. Disponível em: http://www.raulvelloso.com.br/
infraestrutura-os-caminhos-para-sair-do-buraco/
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da 3ª Etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais, além dos aeroportos 

de Brasília, Viracopos, Guarulhos, Galeão, Confins e, mais recentemente, Salvador, 

Fortaleza e Porto Alegre. O ritmo de outorgas, entretanto, tem sido lento, aquém do 

necessário para atender nossas necessidades. Além disso, para a imensa maioria das 

concessões, há problemas sérios que, se não forem adequadamente solucionados 

com urgência, podem por em risco a própria continuidade dos contratos.

Neste texto provocativo pretendo apresentar alguns diagnósticos para as 

dificuldades de destravar os investimentos em infraestrutura e sugerir possíveis 

caminhos para solucioná-las.

Na Introdução, reitero a importância de se investir em infraestrutura e da 

participação do capital privado. Na seção seguinte, discuto os problemas atuais das 

concessões, com foco nas rodovias concedidas após 2013. O objetivo da Seção III 

é explicar por que a solução óbvia para os problemas atuais – a renegociação dos 

contratos – não está sendo adotada. Por fim, na Seção IV apresento sugestões para 

solucionar os problemas expostos.

Começando pelo ponto comum de todas as etapas do Programa de Concessões 

de Rodovias Federais, iniciado na década de 1990: o Brasil possui imensas carências 

na área de infraestrutura. Segundo o The Global Competitiveness Report, do World 

Economic Forum2, referente a 2016/2017, a qualidade da infraestrutura no Brasil 

situava-se na 116ª posição, em um total de 135 países. Nossas rodovias obtiveram 

a 111ª posição do ranking. Esse péssimo desempenho pode ser verificado em prati-

camente todas as áreas, como portos, ferrovias, aeroportos e eletricidade. Somente 

em telefonia fixa e celular obtivemos um resultado um pouco melhor, por volta da 

50ª colocação.

Especificamente no caso de rodovias, de acordo com a CNT, em 20163, pouco mais 

de 40% das federais estavam em condições ótimas ou boas. Esse número, contudo, 

esconde forte heterogeneidade entre as vias. Quando nos restringimos às rodovias 

concedidas, o percentual de ótimas e boas sobe para 79%. Para as não concedidas, 

o percentual cai para 33%. No outro extremo, 24% das rodovias foram classificadas 

como ruins ou péssimas. Entretanto, para as rodovias concedidas, o percentual é 

de apenas 1,4%, enquanto que, para as demais, sobe para 29%. Há vários motivos 

para explicar essa discrepância. Em primeiro lugar, a própria natureza dos setores 

2  Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReportTheGlobalCompetitivene
ssReport2016-2017_FINAL.pdf

3 Disponível em: http://pesquisarodoviascms.cnt.org.br/Relatorio%20Geral/Pesquisa%20CNT%2 (2016)% 
20-%20LOW.pdf
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público e privado, em que o último, via de regra, consegue ser mais eficiente na 

alocação de recursos. 

Em segundo lugar, a forte restrição fiscal pela qual passa o governo. É de amplo 

conhecimento que o orçamento da União é fortemente comprometido com despesas 

correntes obrigatórias, como o pagamento de servidores públicos e programas de 

transferência de renda, com destaque para a previdência social. Sobram, assim, 

poucos recursos para investimento. Em um país com elevada carga tributária4, o 

espaço para novos aumentos de impostos para financiar investimentos é bastante 

reduzido. 

A conjunção de infraestrutura ruim e baixa capacidade de investimento por 

parte do Estado já é um problema antigo, que motivou, inclusive, os programas de 

concessões de rodovias já nos anos 19905. A crise atual somente faz exacerbar o 

problema e tornar mais urgente seu equacionamento. Do ponto de vista fiscal, a 

forte queda na arrecadação6 desequilibrou severamente as contas públicas, levando 

à perda do grau de investimento da dívida soberana e impôs limites à expansão de 

gastos, com destaque para a aprovação da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, 

que instituiu o Novo Regime Fiscal.

Dessa forma, a conjuntura atual é tal que o investimento privado em infraes-

trutura torna-se ainda mais importante. A demanda agregada encontra-se bastante 

deprimida, sendo que a elevada capacidade ociosa, o alto índice de endividamento de 

firmas e famílias e a queda da produtividade, entre outros fatores, têm desestimulado 

o investimento privado. Nesse contexto, o investimento em infraestrutura será um 

importante motor para a retomada do crescimento, que, nas condições atuais de 

estagnação da economia, é de suma importância para o nosso país.

Estimativas da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) 

mostram que, somente em trechos já concedidos após 2013, há um potencial de 

investimento da ordem de R$ 15 bilhões. Entretanto, os investimentos estão para-

lisados porque, em primeiro lugar, vários eventos negativos, fora do controle das 

concessionárias, comprometeram sensivelmente a rentabilidade dos projetos e a 

4 De acordo com o World Economic Outlook de abril de 2017, do FMI, a carga tributária média brasileira 
entre 2010 e 2016 foi de 33,8% do PIB, próxima da observada nas economias desenvolvidas (35,8%) e 
muito acima da média da América Latina e Caribe (28,7%), das economias emergentes (27,6%) em geral, 
e, sobretudo, das economias emergentes da Ásia (24,8%).

5 O plural aqui se deve ao fato de ter havido programas de concessão estaduais, além do federal.

6 A arrecadação primária da União, em valores reais corrigidos pelo IPCA, caiu 3,1% em 2016 ante 2015, e 
6,2% em 2015, ante 2014.
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liquidez das concessionárias; em segundo lugar, porque o governo além de não estar 

tomando as providências corretas para sanar os problemas, parece ter receio de uma 

reação negativa dos órgãos de controle à repactuação dos contratos, repactuação essa 

motivada por aqueles fatores não gerenciáveis pelas concessionárias. Por isso não 

se apresenta aos órgãos de controle para levar adiante as providencias necessárias.

A seguir, descreveremos os choques negativos que vêm atingindo os contratos 

de concessão. Esses choques vêm tendo maior impacto sobre os contratos mais 

recentes, tendo em vista que, em uma concessão típica, a maior parte dos inves-

timentos se concentra em seus anos iniciais, sendo esse período, portanto, aquele 

em que a concessionária se encontra mais vulnerável a restrições no fluxo de caixa.  

O governo, contudo, não está conseguindo viabilizar a realização da recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, que é a providência que deveria 

ser tomada no momento. Em vez disso, publicou a Medida Provisória (MPV) nº 752, 

de 2016, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, que, como veremos 

adiante, implicará apenas a possibilidade de devolução e relicitação das concessões.

2. os eventos negativos que estão Prejudicando as 
concessões: a temPestade Perfeita sobre os contratos 
assinados aPós 2013

Nesta seção descreveremos os principais problemas que têm afetado a renta-

bilidade das concessões, sobretudo as mais recentes. O foco do debate, contudo, 

será na distribuição de riscos. Isso porque o que vem paralisando os investimentos 

é fruto dos eventos negativos que estão prejudicando o fluxo de caixa e a rentabi-

lidade dos projetos, conjugado com a não realização, pelo governo, da repactuação 

dos contratos, baseada em uma interpretação, a nosso ver, equivocada sobre a quem 

atribuir riscos decorrentes de situações excepcionais e imprevisíveis.

Todo contrato de concessão, por ser de longo prazo, requer uma distribuição 

de riscos que proporcione os incentivos corretos para que a concessionária atue de 

forma eficiente. A regra geral é que o risco deve ser alocado para a parte que lhe 

der causa ou que tenha melhor condições de mitigá-lo. Por esse motivo, é comum 

atribuírem às concessionárias alguns riscos como flutuação de demanda, custo de 

insumos ou de capital, como fizeram os contratos no âmbito da 3ª Etapa do Programa 

de Concessão de Rodovias Federais, após 2013.

Quando a concessionária é responsável pela flutuação da demanda, ela despen-

derá os melhores esforços para projetá-la e, com isso, definir o valor da tarifa e o 

volume de investimentos compatíveis com as projeções (ressaltando aqui que nos 
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contratos da 3ª Etapa do Programa de Concessões Federais os investimentos para 

a duplicação das rodovias foram fixados pelo Poder Concedente para serem reali-

zados nos cinco primeiros anos da concessão independentemente da necessidade 

gerada pela demanda projetada). Ademais, a demanda é sensível à qualidade dos 

serviços oferecidos, de forma que, ao atribuir o risco de demanda para a conces-

sionária, geram-se os incentivos corretos para que se ofereçam rodovias melhores 

e mais seguras.

Similarmente, sendo a concessionária responsável pelos riscos decorrentes de 

flutuações nos custos de insumo ou de capital, ela terá estímulo para procurar os 

insumos que apresentem relação custo/benefício mais favoráveis ou para substi-

tuir fatores de produção, reduzindo os custos e permitindo a oferta de uma menor 

tarifa no leilão.

O que ocorreu nos últimos dois anos, entretanto, foram flutuações dramáticas 

em parâmetros essenciais para a viabilidade dos contratos, flutuações essas que, 

deixadas sob responsabilidade das concessionárias, em nada contribuem para 

aumentar a eficiência da gestão. A crise atual levou a uma frustração de demanda 

que, dependendo das estimativas, pode variar de 8,6% a 28%7. Isso porque, na época 

em que foram feitas as licitações, ao longo de 2013, a previsão de crescimento do 

PIB para o período entre 2014 e 2017 era em torno de 3,0% ao ano. Ou seja, em torno 

de 12,5% para o quadriênio. Já a variação do PIB efetivamente observada, a serem 

confirmadas as expectativas de crescimento de 0,5% em 2017, terá sido uma queda 

de 6,3%, produzindo um diferencial de quase 19% entre o PIB projetado e o efetivo. 

Mais grave, por ser uma crise sem precedentes em nossa história republicana, a 

probabilidade de um desempenho tão ruim da economia por um período de quatro 

anos aproxima-se de zero. Dessa forma, o cenário que se materializou a partir de 

2015 não foi previsto por nenhum analista, nem mesmo o mais pessimista. 

O que ocorreu com o PIB nos últimos anos deve ser classificado como um 

evento extremo. Para esses eventos não há justificativa econômica recomendando 

a alocação da responsabilidade do risco para a concessionária, tendo em vista que 

não proporcionam incentivos corretos para que a concessionária atue na forma 

desejada pelos órgãos reguladores. 

Por exemplo, os órgãos reguladores tentam estimular, no processo licitatório, 

as empresas a oferecer o menor preço possível ao consumidor, mas que, ao mesmo 

7 Uma discussão mais detalhada sobre os impactos da crise econômica sobre as concessões pode ser 
vista em trabalho anterior de minha autoria, disponível em: http://www.raulvelloso.com.br/recessao-
extraordinarias-e-o-abalo-das-concessoes-de-2013/
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tempo, seja capaz de remunerá-la adequadamente. Por esse motivo os leilões são 

vistos como um mecanismo para selecionar as empresas mais eficientes, tendo 

em vista que essas empresas possuem custo mais baixo e podem, assim, oferecer 

tarifas menores. Ocorre que, nos leilões, espera-se que as empresas se pautem em 

cenários prováveis. Não faz sentido um licitante fazer uma proposta tendo por base 

a ocorrência de um cenário com baixíssima probabilidade de ocorrência – seja esse 

cenário extremamente favorável ou desfavorável.

Outro exemplo: conforme já mencionamos anteriormente, deixar as conces-

sionárias responsáveis pelo risco de demanda é um estímulo para que ofereçam 

serviços de melhor qualidade, tendo em vista que a qualidade da rodovia influencia 

o volume de tráfego. Uma queda na demanda funciona assim como uma punição 

para a empresa que não fez o dever de casa. Na situação atual, contudo, claramente 

a queda da demanda8 não tem esse papel educativo, é simplesmente um evento 

exógeno sobre o qual a concessionária não tem o menor controle. 

Adicionalmente, durante o processo licitatório nenhum licitante, em uma 

economia que vem apresentando bom desempenho e sem nenhuma indicação 

mais contundente de sofrer uma queda considerável, iria prever e considerar em sua 

oferta riscos por eventos extremos. Isso porque os tais eventos, por serem raros e 

por não existirem indícios que possam vir a ocorrer, não podem ter sua distribuição 

de probabilidade estimada com uma confiabilidade minimamente razoável. Sem 

ter como estimar a probabilidade e por não haver indícios claros de ocorrência, os 

licitantes não teriam como estimar os custos a serem incorridos caso tais eventos 

se materializassem. 

Os preços oferecidos no leilão, portanto, deveriam refletir os custos esperados 

dentro de cenários prováveis e previsíveis, e nunca em futuras e inesperadas 

tragédias. Caso contrário, e mantendo a alocação inadequada de riscos, o processo 

licitatório deixa de ser aquele cujo objetivo é selecionar a empresa mais eficiente e 

passa a ser um que privilegia a empresa mais disposta a correr riscos. 

Em suma, atribuir para as concessionárias o risco de eventos extremos e total-

mente imprevisíveis à época da realização dos leilões, não contribui em nada para 

melhorar a alocação de recursos da economia, tendo em vista sua incapacidade de 

mitigá-los. Não é por menos que, as melhores práticas internacionais recomendam 

8 O Índice ABCR, que mensura o fluxo de veículos em rodovias sob concessão privada, mostrou que o fluxo 
em 2016 retrocedeu para níveis próximos aos observados em 2012. 
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que os riscos de eventos extremos sejam alocados ao poder concedente9. Também 

não é por outro motivo que os contratos de concessão, em quase sua totalidade, 

prevejam que o risco decorrente de eventos fortuitos ou de força maior seja de 

responsabilidade do poder concedente.

Problema similar se observa em relação ao financiamento. Os contratos prevêem 

que o risco de financiamento é da concessionária. Novamente, só faz sentido essa 

distribuição de riscos se estivermos pensando em situações relativamente normais. 

Nesse caso, é justificável deixar para a concessionária a atribuição de encontrar a 

melhor combinação entre financiamento próprio ou de terceiros, a combinação entre 

emissão de dívida ou de valores mobiliários, bem como otimizar o cronograma de 

desembolsos ou selecionar as garantias a serem oferecidas. 

Entretanto, o que ocorreu com os financiamentos no âmbito dos contratos de 

2013 foi algo muito além da capacidade de mitigação de risco por parte das conces-

sionárias. Para manter uma política de modicidade tarifária, o governo federal 

mobilizou seus bancos, coordenados pelo BNDES, para garantir oferta abundante 

de crédito subsidiado. O financiamento estatal deveria ser capaz de cobrir até 70% 

dos investimentos planejados. Como se sabe, investimento em infraestrutura requer 

elevado montante de investimento, de forma que o custo do capital é uma variável 

decisiva no custo total de um projeto. Dessa forma, quanto maior subsídio houver 

para o crédito, mais baixa deverá ser a tarifa. Deve-se realçar, entretanto, que o 

subsídio não é condição necessária para viabilizar os projetos de concessão. A inte-

gralidade dos projetos poderia ser financiada a juros de mercado. A consequência 

seriam tarifas mais elevadas, tendo em vista o aumento do custo do capital. Mas, 

por uma decisão política, optou-se, em 2013, que valeria a pena subsidiar o crédito 

e, com isso, baixar as tarifas finais aos usuários. 

Esse é um ponto fundamental para entender o processo: os deságios elevados 

que se verificaram nos leilões de 2013, alguns superando 50% do preço teto, somente 

foram oferecidos porque havia um compromisso, por parte do governo, de oferecer 

crédito subsidiado. Sem esse compromisso, o deságio teria sido significativamente 

inferior.

Com a crise econômica e o consequente agravamento das finanças públicas, 

o governo federal constatou que não poderia se dar ao luxo de arcar com o custo 

9 Sobre distribuição ótima de riscos em contratos de concessão, ver IRWIN, Timothy. government 
guarantees: allocating and valuing risk in privately financed infrastructure projects. The International 
Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Washington, USA. 2007. Disponível em: 
http://siteresources.worldbank.org/INTSDNETWORK/Resources/Government_Guarantees.pdf
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dos subsídios e cortou significativamente o crédito subsidiado. Na média, segundo 

estimativas veiculadas na imprensa10, as concessionárias conseguiram financiar 

apenas 45% de seus investimentos, ante um compromisso original de 70%. Para 

algumas delas, contudo, sequer houve financiamento. 

A frustração do crédito subsidiado, tal como a queda na demanda decorrente 

do fraco desempenho da economia, também é um evento extremo, para o qual não 

há justificativa econômica para ser de responsabilidade das concessionárias. Em 

primeiro lugar, porque não há como mitigar esse risco. Afinal, a concessionária não 

pode simplesmente buscar outra fonte de crédito subsidiado, tendo em vista não 

existir fonte alternativa.

Em segundo lugar, é um risco decorrente de ação do governo, uma vez que o 

BNDES e demais bancos estatais praticamente monopolizam a oferta de crédito 

doméstico de longo prazo no Brasil, em especial, do crédito subsidiado. 

Em terceiro lugar, o impacto da frustração de crédito sobre a rentabilidade dos 

projetos é muito elevado. De acordo com estimativas que fizemos anteriormente, o 

gasto com juros aumenta em até 120% quando a empresa não consegue financia-

mento subsidiado junto ao BNDES, comparativamente ao cenário base, onde 70% 

do investimento é financiado. Esse custo adicional representa parcela substancial 

do lucro operacional associado ao projeto, podendo mesmo inviabilizá-lo.

Todos esses motivos implicam que os impactos decorrentes da frustração da 

oferta de crédito subsidiado não devem ser de responsabilidade da concessionária, 

mas, sim, do poder concedente.

A lista de problemas enfrentados pelas concessionárias é mais extensa. Em 2014 

e, principalmente, 2015, houve forte revisão de preços administrados, que afetou o 

preço relativo de energia elétrica e do asfalto. Entre janeiro de 2013 e final de 2016, 

o preço do asfalto subiu 72,1%, ante 32,5% da inflação medida pelo IPCA. Essa forte 

mudança de preços relativos também afetou significativamente a rentabilidade dos 

projetos. Novamente, entende-se que flutuações normais no preço dos insumos 

devem ser de responsabilidade da concessionária, mas flutuações excessivas não. 

Aqui também há o agravante de que o preço do asfalto é controlado e determinado 

pelo governo, tendo em vista que há um virtual monopólio da Petrobras no setor. 

Mais uma vez estamos diante de uma situação em que a capacidade de mitigação do 

risco pelas concessionárias é reduzida. Elas têm um cronograma de investimentos 

10 Ver, por exemplo, http://oglobo.globo.com/economia/governo-vai-alterar-contratos-de-seis-rodovias-
ja-leiloadas-19798278. 
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a cumprir, e a possibilidade de substituir asfalto por outros materiais é inviável, de 

forma que a demanda por asfalto é bastante inelástica.

Também é importante discutir o problema do licenciamento ambiental. Na 

Fase III da 3ª Etapa de Concessões, foi publicada a Portaria Interministerial, conjunta 

entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Transportes, MMA/MT N° 

288, de 16/07/2016, que instituiu o Programa de Rodovias Federais Ambientalmente 

Sustentáveis – PROFAS, para fins de regularização ambiental das rodovias federais. 

Esta portaria estabeleceu o limite de até 25,0 km para a liberação imediata da Licença 

Prévia e de Instalação11 para a execução das obras de duplicação previstas para o 

primeiro ano da concessão. Essas obras de duplicação, que deveriam totalizar, no 

mínimo, 10% (dez por cento) da extensão total das obras de duplicação previstas no 

PER – Programa de Exploração Rodoviária, eram requisito para o inicio da cobrança 

do pedágio pelas concessionárias. 

À primeira vista, o procedimento simplificado tornaria as concessionárias 

imunes ao crônico problema de atraso na concessão de licenças ambientais. Desde 

que fosse possível selecionar trechos de até 25 km que, somados, permitiriam a 

duplicação de pelo menos 10% das rodovias, seria autorizada a cobrança de pedágios, 

enquanto se aguardava a licença ambiental para o restante da rodovia, que teria que 

passar por todo o procedimento normal de licenciamento no IBAMA . Ocorre que, 

mesmo nessa situação, a maioria das concessionárias continuou sendo prejudicada, 

tanto pela demora na liberação das licenças referentes aos demais 90%, como na 

forma como foram concedidas e na quantidade de condicionantes a serem execu-

tadas para a validação das licenças.

Primeiramente, o atraso na conclusão de trechos, se provocado por atraso no 

licenciamento ambiental, pode não acarretar a cobrança de multa, mas leva a uma 

redução da tarifa, via o chamado Fator D. Esse Fator D tem por objetivo proceder ao 

reequilíbrio do contrato, seja reduzindo o valor do pedágio quando alguma obra não 

é feita, seja aumentando a tarifa quando há antecipação de investimentos. Dessa 

forma, somente quando a rodovia estiver com os investimentos totalmente dentro do 

cronograma estipulado no contrato, a concessionária poderá cobrar o valor integral 

do pedágio de seus usuários. Ocorre que, se há demora na conclusão da rodovia, 

a empresa irá demorar mais para receber o valor integral do pedágio e, tendo vem 

11 Essa liberação imediata exigia alguns condicionantes, como a rodovia não poderia estar na Amazônica 
Legal, não houvesse supressão de vegetação nativa arbórea, não houvesse intervenção em área de 
preservação permanente e nem envolvesse realocação de população. A lista completa de exigências 
se encontra no inciso III do art. 8º da Portaria Interministerial MMA/MT nº 288, de 16 de julho de 2013, 
acessível em: http://www.transportes.gov.br/images/MEIO_AMBIENTE/LEGISLACAO/Portaria2882013.pdf
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vista a duração fixa do contrato, haverá menos tempo para recuperar os gastos com 

os investimentos efetuados, reduzindo a rentabilidade do projeto.

Outros dois fatores dizem respeito à qualidade da licença de instalação para os 

restantes 90% (noventa por cento) das obras obrigatórias de duplicação. O primeiro 

refere-se ao fato de que o licenciamento concedido foi feito na maioria dos casos em 

vários trechos descontínuos. Esse fato leva a uma enorme queda de produtividade 

na execução das obras e, consequentemente, um considerável aumento nos seus 

custos, arcado única e exclusivamente pela concessionária.

O segundo diz respeito à quantidade de condicionantes exigidos pelos órgãos 

ambientais para a validação das licenças, e cujos custos também devem ser arcados 

pelas concessionárias (com exceção daqueles referentes a questões arqueológicas, 

áreas indígenas ou comunidades quilombolas), custos esses que, provavelmente, 

extrapolam em muito as previsões da concessionária quando da realização dos 

leilões.

Infelizmente, houve importantes atrasos de licenciamento ambiental na rodada 

de concessões de 2013 e 2014. Levantamento apresentado no Jornal Valor Econômico12 

mostra que, em três dos cinco lotes leiloados na Fase III da 3ª Etapa do Programa de 

Concessões, o licenciamento ambiental estava atrasado. Tais atrasos deprimem a 

rentabilidade dos projetos, tanto porque reduzem a receita como porque aumentam 

os custos. Ainda assim, não têm ensejado reequilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos.

Este texto está focando nas rodovias licitadas após 2013 porque é onde  

os problemas chamam mais atenção. Mas há problemas nos contratos e na atuação 

do poder público em várias outras concessões. Por exemplo, para as rodovias conce-

didas na década de 1990, no âmbito da 1ª Etapa do Programa de Concessões de Rodo-

vias Federais, existe a necessidade de se realizar investimentos não programados. 

Uma solução seria prorrogar os contratos, de forma a remunerar as concessionárias 

pelos custos adicionais em que incorreriam. O governo, entretanto, entendeu que 

essa prorrogação seria ilegal e optou por esperar o fim da concessão, para então 

realizar novas licitações. 

O custo dessa decisão é o adiamento dos investimentos, que poderiam ser 

iniciados imediatamente pelos atuais concessionários, através da extensão do prazo 

12Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/4232716/licencas-atrasam-e-duplicacao excedera-
prazo-de-cinco-anos
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da atual concessão e sem aumento de tarifa, adiando-se a tão necessária melhora 

em nossa infraestrutura e dificultando a recuperação mais rápida da economia. 

Mais uma vez, o interesse público, que clama pela execução desses investimentos, 

terá que esperar.

No setor aeroportuário, também tem havido problemas, como o atraso na 

entrega de obras que seriam da responsabilidade da Infraero em Confins e em 

outros aeroportos, prejudicando a rentabilidade da concessionária que administra 

o aeroporto.

Vimos, portanto, vários problemas graves que vêm afetando de forma não 

trivial a rentabilidade das concessões, em especial, aquelas de 2013: frustração de 

demanda, frustração de financiamento subsidiado, aumento no preço dos derivados 

de petróleo e da energia elétrica, e falha do governo em cumprir suas obrigações, 

com atraso na entrega de licenciamento ambiental ou de obras. Todos eles deveriam 

ensejar reequilíbrio dos contratos, mas não é o que vem ocorrendo. Por que não?

3. Por que os contratos não estão sendo renegociados? 

Anteriormente explicamos que choques negativos não são necessariamente 

um problema para as concessões. O problema surge quando os impactos desses 

choques não são devidamente tratados. No caso que estamos discutindo, deveria 

haver renegociação dos contratos, no sentido de restabelecer seu equilíbrio econô-

mico financeiro. Entretanto, não é o que vem ocorrendo, em grande parte, devido 

a uma paralisia do governo. Essa paralisia, em nosso entendimento, é provocada 

por dois fatores. 

O primeiro pode ser uma percepção equivocada sobre os contratos. De fato, os 

contratos recentes determinam que o risco de demanda, de preço de insumos e de 

obtenção de financiamento é de responsabilidade da concessionária. Ocorre que o 

contrato também explicita que não são de responsabilidade da concessionária riscos 

decorrentes de fatos fortuitos ou de força maior que não possam ser segurados, bem 

como atos da administração pública.

A alocação correta de riscos não deve ser entendida a partir somente da inter-

pretação literal dos contratos. É necessário entender que o contrato é um instru-

mento – e não um fim em si próprio – para se atingir os objetivos gerais do sistema 

de transportes. Por isso, é importante olhar também para a Lei nº 10.233, de 2001, 

que reestruturou todo o sistema de transportes aquaviário e terrestre, e estabeleceu 

como objetivos essenciais do Sistema Nacional de Viação:
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 I – dotar o País de infraestrutura viária adequada;

 II – garantir a operação racional e segura dos transportes de pessoas e bens;

 III – promover o desenvolvimento social e econômico e a integração nacional.

Por infraestrutura viária adequada entende-se aquela que torna mínimo o custo 

total do transporte. E por operação racional e segura, a gerência eficiente das vias.

Ora, não se consegue obter eficiência e custos baixos aumentando desnecessa-

riamente o risco das empresas. Claramente, a alocação de riscos compatível com os 

objetivos do Sistema Nacional de Viação é aquela que atribui ao poder concedente a 

responsabilidade por eventos extremos e/ou que tenham sido provocados por ação 

do governo. Conforme explicamos anteriormente, a responsabilidade das concessio-

nárias deve ser sobre flutuações normais de demanda, condições de financiamento, 

preço de insumos, etc. Quando as flutuações saem da normalidade, é necessário 

proceder ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Uma segunda hipótese que pode justificar a recusa da agência reguladora de 

reequilibrar os contratos é a submissão aos órgãos de fiscalização e controle, como 

o TCU. Ou seja, de acordo com essa hipótese, a ANTT compreenderia que os riscos 

pelos eventos citados não são de responsabilidade das concessionárias e deveriam 

ser assumidos pelo governo, mas teme que o TCU ou o Ministério Público tenham 

outro entendimento. Nesse caso, falta ao agente público incentivos para que tome 

as decisões corretas. 

Para entender o problema, devemos observar a matriz de pay-off dos agentes 

públicos responsáveis pela decisão. Se reequilibrarem os contratos, terão a satisfação 

de terem feito a coisa certa e, no futuro, saberem que contribuíram para a melhoria 

da infraestrutura no País. O principal benefício de suas ações estará difuso pela socie-

dade. Por outro lado, correm o risco de serem processados e eventualmente conde-

nados pelos órgãos de fiscalização e controle, com ameaça de perda de emprego, 

pagamento de multas ou de se transformarem em foco de setores sensacionalistas 

da imprensa. Dependendo do caso, o simples fato de serem processados, ainda que 

venham a se livrar de todas as acusações, já traz aborrecimentos suficientes, além 

de custos com advogados. Ou seja, os prejuízos serão eminentemente privados.

Já se os agentes públicos se recusarem a reequilibrar os contratos, poderão ficar 

chateados por não terem feito a coisa certa, mas reduzem a praticamente zero a 

probabilidade de sofrerem qualquer tipo de sanção por parte do TCU ou Ministério 

Público. Nesse caso, o prejuízo recai sobre a sociedade, mas não há punição indivi-

dual. Claramente os agentes públicos tenderão a optar por não permitir o reequilíbrio 
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contratual, pois é essa a ação que lhes traz maior retorno individual, ainda que em 

detrimento do benefício social.

Diante dessa inatividade, mas ciente da grave crise que assola as empresas 

do setor e da necessidade de continuar a investir em infraestrutura, o governo, 

em vez de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, optou por 

apresentar a MPV nº 752, de 2016, que autoriza o término antecipado dos contratos, 

seguido de relicitação.

Trata-se, a nosso ver, de uma solução claramente inferior ao reequilíbrio dos 

contratos. 

Em primeiro lugar porque posterga investimentos, tão importantes para 

melhorar nossa infraestrutura e para que o País possa sair mais rapidamente da 

recessão. Isso porque processos licitatórios são, por natureza, lentos. É preciso 

fazer novos estudos de viabilidade econômica, elaborar minutas de edital, convocar 

audiências públicas, etc. Uma vez relicitada a rodovia, que muito provavelmente 

apresentará propostas com valores de tarifa maiores que as atuais, a concessionária 

terá de avaliar as especificidades do projeto, contratar mão-de-obra e bens de capital, 

conseguir financiamento, etc. Enfim, um processo que, dificilmente, demoraria 

menos de dois anos.

Em segundo lugar, porque não sinaliza para as futuras concessionárias que 

haverá mudanças na interpretação dos contratos, em especial, em relação à distri-

buição de riscos. 

Por fim, mas não menos importante, a MPV cria novas incertezas. Por exemplo, 

os valores e os critérios para recebimento das indenizações pelos investimentos já 

realizados e não amortizados ainda não foram definidos. Como o que se pretende 

é que a nova concessionária vencedora do leilão de relicitação pague essa indeni-

zação para a antiga concessionária, tanto os critérios para o cálculo do valor a ser 

indenizado como a forma em que será feito o pagamento devem estar claramente 

definidos, sob pena de esse assunto ser judicializado. 

4. ProPostas

Tendo em vista a discussão anterior, seguem agora algumas propostas, no 

espírito de provocar o debate. Sabemos que a solução para os problemas levantados 

deve ter como norte a criação de um ambiente mais propício para investimentos, 

com contratos que reduzam os riscos, mantendo-os somente naquilo que seja reco-

mendável para estimular a busca pela eficiência e oferta de serviços de qualidade. 
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No curto prazo, principalmente para as concessões de rodovias federais mais 

recentes, é necessário reequilibrar os contratos, reconhecendo que os fatos que 

afetaram adversamente os projetos, como a crise econômica que afetou diretamente 

a demanda, a mudança na orientação na política de crédito do BNDES, aumento 

no preço do asfalto e atraso no licenciamento ambiental, sem falar no excesso de 

condicionantes ambientais, são fatos de força maior, todos provocados pela interfe-

rência da ação governamental. Trata-se, assim, de choques sobre os quais as conces-

sionárias têm pouca capacidade de influenciar sua magnitude ou de mitigar seus 

efeitos, e cujos efeitos sobre a rentabilidade dos projetos são devastadores. Estamos, 

portanto, diante de um caso clássico da literatura, onde o risco deve ser atribuído ao 

poder concedente, e não à concessionária. O reequilíbrio pode se dar por meio de:

 a) Reajuste de tarifas, de forma a recompor as receitas das concessionárias;

 b) Revisão do cronograma de investimentos sem redução de tarifa. É uma ação 

necessária tendo em vista que a queda na demanda torna menos urgente a 

realização de determinadas obras de expansão de capacidade e que as empresas 

enfrentam problemas de liquidez no curto prazo, em decorrência da queda na 

arrecadação (por sua vez, provocada pela redução na demanda) e da maior 

dificuldade de acesso ao crédito;

 c) Pensamos que, necessariamente o reequilíbrio passa pela combinação das 

proposições a. e b. acima, tendo como consequência a volta da possibilidade 

da retomada de financiamento por parte da BNDES;

 d) Retomada do financiamento por parte do BNDES. Essa posição requer uma 

ação concertada entre a ANTT, as concessionárias, o BNDES e o próprio governo 

federal.

No médio prazo, é necessário tomar providências para que situações como a 

atual não se repitam. Algumas medidas importantes seriam:

I) Alterar os contratos, tornando-os mais flexíveis em dimensões como:

 a) Distribuição de riscos. Como vimos, não faz sentido atribuir à concessionária 

a responsabilidade por flutuações de qualquer magnitude sobre parâmetros 

importantes. Os novos contratos poderiam estabelecer limites razoáveis de 

flutuação para variáveis econômicas relevantes, como crescimento do PIB, 

taxa de câmbio, taxa de juros ou custo de alguns insumos. Ou seja, o contrato 

poderia fixar bandas de variação, dentro das quais a responsabilidade é da 

concessionária e, fora delas, do poder concedente;
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 b) Não imputar às concessionárias responsabilidades sobre itens não gerenciá-

veis por ela, tais como condicionantes ambientais, desapropriações, remoções 

na faixa de domínio, realocação de interferências (água, luz, gás,etc.) necessárias 

a execução das obras;

 c) Melhorar substancialmente a qualidade dos EVTEA’s – Estudos de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental, com aumento do detalhamento técnico destes 

estudos e todos os custos inerentes (tráfego, necessidade de investimentos em 

função da demanda, contornos de centros urbanos, dispositivos em desnível, 

retornos, obras por questões de segurança viária, estudos do pavimento e das 

obras de arte especiais, manutenção, conserva de rotina, custos operacionais, 

custos com condicionantes ambientais, etc.) de forma a mitigar da melhor 

maneira possível a inclusão de novos custos, investimentos etc. ao longo do 

contrato, já que todas estas inclusões levam a aumento de tarifa;

 d) Ao mesmo tempo ter em mente que contratos de concessão são de longo 

prazo, e, dessa forma, não podem ser engessados, ou seja, não se deve impedir 

via contrato a inclusão futura de novos investimentos em função de novas 

necessidades que, sem sombra de dúvidas, as rodovias virão a requerer;

II) Voltar a exigir o plano de negócios. O plano de negócios contém as hipóteses 

que os licitantes assumem para elaborar suas propostas. É um instrumento essencial 

para o processo licitatório por dois motivos. 

 a) Em primeiro lugar, permite ao poder concedente, como gestor da coisa pública, 

fazer seu papel de avaliar a factibilidade da proposta oferecida. Dessa forma, o 

órgão regulador poder recusar uma proposta que tenha se baseado em projeções 

irrealistas, superestimando a evolução da demanda ou subestimando os custos, 

cujos investimentos não obedecem ao cronograma de execução estabelecido 

e/ou que não atendam aos parâmetros de desempenho e obrigações previstas 

no Edital etc.;

 b) Em segundo lugar, permite que o reequilíbrio contratual se dê de forma justa. 

Isso porque o plano de negócios deve permitir estimar o impacto de flutuações 

de parâmetros relevantes sobre a taxa interna de retorno do contrato. Isso se 

torna particularmente importante se os contratos passarem a limitar o risco 

dentro de algumas bandas de flutuação, conforme advogamos. 

Conhecendo a sensibilidade do retorno de um projeto a flutuações dos parâ-

metros relevantes, torna-se possível reequilibrar os contratos considerando as 

peculiaridades de cada projeto e reduz-se o risco de comportamento oportunista por 
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parte do órgão regulador. Um exemplo de comportamento oportunista são decisões 

assimétricas, reduzindo excessivamente a tarifa quando houver um evento favo-

rável, e aumentando relativamente pouco quando houver um evento que aumente 

os custos das concessionárias. A possibilidade de reequilibrar os contratos com 

base no plano de negócios traz também o benefício de aumentar a atratividade dos 

projetos aos olhos do investidor privado.

III) Uma nova forma de relacionamento entre concessionárias, poder executivo 

e órgãos de fiscalização e controle, como o TCU e Ministério Público. Esse talvez 

seja o ponto que apresente maior dificuldade de avanço porque não há sequer um 

consenso sobre a existência de um problema. Basicamente, a forma de relacionar 

deveria envolver os seguintes pontos:

 a) Redução de barreiras entre o órgão regulador e as concessionárias. Estamos 

aqui falando de uma interpretação subjetiva, difícil de ser quantificada, mas que 

não deixa, de qualquer forma, de prejudicar os investimentos no setor. Parece 

haver uma percepção, dentro de setores do governo, de que as concessões são 

um mal necessário, e não uma oportunidade para ganhos conjuntos. 

No passado recente, isso se traduzia em uma postura de modicidade tarifária 

excessiva, que chegou, em alguns casos, a resultar em leilões vazios, de tão pouco 

atraentes que eram as oportunidades de investimento. Atualmente, a má quali-

dade dos estudos de viabilidade realizados antes dos leilões, estudos esses que 

vão determinar a tarifa teto ou a outorga mínima a ser considerada pelos licitantes 

expressa uma faceta de desconfiança. Assim, em vez de se avaliar profunda e deta-

lhadamente o estado geral das rodovias, do pavimento, das obras de arte especiais, 

se sua capacidade é compatível com o tráfego e quais os investimentos necessários 

para adequar as rodovias ao tráfego atual e futuro, se há condições adequadas de 

segurança, preocupa-se mais em estabelecer parâmetros pré-determinados a serem 

seguidos pelas futuras concessionárias, relegando a segundo plano as necessidades 

das rodovias e o orçamento sério e correto de todos os custos envolvidos e que, no 

final das contas, é o que determina a tarifa teto ou a outorga mínima .

Essa abordagem tem levado a uma proliferação de TACs (Termos de Ajustamento 

de Conduta) e aplicação de multas que, se excessivos, reduzem a eficiência do setor, 

obrigando o setor público e empresas a despenderem seus escassos recursos em 

procedimentos burocráticos e que podem trazer poucos benefícios em termos da 

qualidade de serviços oferecida. 

 b) Melhoria da relação entre o Poder Executivo e os órgãos de fiscalização e 

controle. Aqui acredito ser necessário formar um grupo de estudos que dialogue 
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com todas as partes. O Poder Executivo parece temer o TCU e o Ministério 

Público. Obviamente, a razão da existência da fiscalização e controle é justa-

mente limitar a ação do Poder Executivo, desestimulando comportamentos 

inadequados por parte dos gestores. 

Mas, quando esse desestímulo ultrapassa determinada barreira, geram-se incen-

tivos indesejáveis. Conforme explicamos anteriormente, a atual matriz de pay-offs 

estimula o gestor público a não autorizar renegociação de contratos, tendo em vista 

que, se autorizar, os prejuízos privados esperados superam os benefícios, ainda que, 

do ponto de vista social, seria interessante que os contratos fossem renegociados. 

Diante disso, um novo arranjo institucional entre TCU, Ministério Público e 

Poder Executivo deve envolver ações como:

 1) Maior uniformização do conhecimento, de forma que a tecnocracia de 

todos os órgãos envolvidos possa ter percepções semelhantes sobre o tema 

e estabelecerem princípios gerais a serem seguidos;

 2) Segurança jurídica para os agentes tomadores de decisão, de forma a 

aproximar o pay-off  privado do pay-off social.
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DESAJUSTE FISCAL  
E RISCO DE INFLAÇÃO

Affonso Celso Pastore

INTRODUÇÃO

Como cabe a um centro de debates pluralista, o Fórum Nacional sempre abriu 

espaço para a livre discussão de proposições de política econômica provenientes 

das mais variadas orientações econômicas e políticas. O problema do desequilíbrio 

fiscal e de suas implicações sobre o controle da inflação sempre ocupou a atenção 

de economistas e cientistas políticos que participaram de quase todas as seções do 

Fórum nestes vinte anos. Meu objetivo neste artigo é uma avaliação do estágio atual 

da crise fiscal brasileira e suas consequencias sobre o controle da inflação.

A RETOmADA DO CRESCImENTO DA DívIDA púbLICA bRUTA

Com a adoção do “tripé” da política macroeconômica, em 1999, chegamos a 

acreditar que o Brasil havia criado instituições sólidas que garantiriam a disciplina 

fiscal. O governo assumiu o compromisso com as metas para os superávits primários 

que eram dimensionados para reduzir a relação dívida/PIB, e em 2000 foi aprovada a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, consolidando-se instituições que deveriam garantir 

a disciplina fiscal. Até a poucos anos os resultados foram positivos. A partir de 2002 
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tanto no conceito do FMI quanto no conceito adotado pelo governo brasileiro a dívida 

bruta mostrou uma tendência de queda, que persistiu até o início de 2014, quando 

retomou uma tendência de elevação (gráfico 1). 

Gráfico 1 – Dívida bruta em relação ao PIB – definições brasileira e do FMI

O que está por trás desta mudança? As barras verticais no gráfico 2 são os 

valores mensais dos superávits primários recorrentes – a diferença entre as receitas 

recorrentes e os gastos primários - ambos dessazonalizados e expressos em termos 

reais. Como se vê, as despesas primárias em termos reais tem um crescimento 

continuo e estável, em torno de 6% ao ano, que entre 1999 e 2012 foi acompanhado 

de um crescimento de intensidade semelhante das receitas. Embora as instituições 

tenham sido fortalecidas e até 2014 as metas de superávit primário dimensionadas 

para reduzir a relação dívida/PIB viessem sendo cumpridas, nunca ocorreu uma 

contenção do crescimento das despesas primárias. Os sucessivos governos sempre 

optaram pela solução politicamente mais fácil de elevar a carga tributária para 

cumprir o compromisso com as metas de superávits primários. 

Para isso, ano após ano foram criados novos impostos como, por exemplo, a 

COFINS e a CPMF, que no segundo mandato de FHC levaram a um aumento de receita 

de 3 pontos porcentuais do PIB. Foi, também, criada a CSLL – Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido –, que entre 2002 e 2008 adicionou mais 0,7 ponto porcentual 

do PIB. Ocorreu, também, o gradual alargamento da base tributária permitido pela 

combinação de reformas microeconômicas que aumentaram a formalização no 

mercado de trabalho, com o aumento do emprego, fazendo com que a arrecadação 
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previdenciária tivesse um ganho de 1,3 ponto porcentual do PIB entre 2003 e 2012. 

Finalmente, a partir de 2002 o Brasil beneficiou-se da “bonança externa” – um ciclo 

de forte elevação de preços internacionais de commodities levando a expressivos 

ganhos de relações de troca – o que favoreceu o crescimento econômico, e que 

somado aos ingressos de capitais levou à valorização do câmbio real, com o conse-

quente aumento das importações provocando entre 2006 e 2012 um aumento de 

arrecadação de 0,4 ponto porcentual do PIB. 

Gráfico 2 – Receitas recorrentes, despesas sem manobras e saldos primários.

Mas pouco ou nada foi feito para controlar o crescimento das despesas. Talvez o 

problema mais importante do lado do crescimento dos gastos foi a postergação, ao 

longo de décadas, do que era necessário ser feito para conter o crescimento do déficit 

da previdência. A queda das taxas de natalidade persistiu reduzindo a proporção 

da população mais jovem, diminuindo proporcionalmente as receitas, e a queda 

da taxa de mortalidade persistiu elevando a proporção da população mais velha, 

provocando o aumento dos benefícios, e ainda que nos últimos anos a soma destes 

dois fenômenos ainda não tivesse chegado ao ponto de provocar elevações sensíveis 

nos déficits, a perspectiva na ausência de uma reforma é de déficits insustentáveis no 

futuro. Em resumo, a característica básica do desempenho fiscal foi durante algum 

tempo o cumprimento das metas de superávit primário através de um crescimento 

muito acelerado das receitas compensando o aumento acelerado das despesas. 

O quadro mudou dramaticamente em 2014, mas a partir de 2011 já era claro que 

havia uma alteração de rumo. A característica mais importante desta mudança foi 
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o abandono do “tripé da política econômica” (metas de inflação; flutuação cambial; 

e metas para os superávits primários) e a adesão aos princípios da “nova matriz de 

política econômica”. No plano da política fiscal não havia mais interesse em garantir o 

crescimento das receitas que era necessário para garantir o cumprimento das metas 

de superávit primário. Ao contrário, o governo passou a estimular o crescimento 

econômico através de incentivos de natureza tributária, como isenções e desone-

rações direcionadas para beneficiarem grupos de pressão. O total destas isenções e 

desonerações estão combinados nos “gastos tributários”, cuja participação no PIB é 

mostrada no gráfico 3. Os gastos tributários já vinham crescendo desde 2006, quando 

saltaram de uma média de 1,4% do PIB entre 2000 e 2005 para uma média um pouco 

inferior a 3% do PIB, entre 2009 e 2013, mas deste ponto em diante elevaram-se para 

valores superiores a 4% do PIB, atingindo um pico de 4,8% do PIB, em 2015. 

Gráfico 3 – “Gastos Tributários”

Uma das consequencias desta estratégia, além do aumento da inflação (que 

foi estimulado pela “autorização política” dada ao Banco Central para afrouxar o 

compromisso com a meta de inflação), foi o crescimento da dívida pública bruta. 

Ocorreu um afrouxamento no compromisso com relação à meta dos superávits 

primários e o uso da contabilidade criativa foi usado para mascarar a real situação 

dos superávits primários. Um exemplo é o dos subsídios do PSI através do BNDES, 

que eram pagos pelo banco oficial aos beneficiários usando o caixa do banco, com 

o governo adiando a transferência dos recursos para o Tesouro, ocorrendo de fato 

um empréstimo do banco ao Tesouro, que é vedado pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Em adição, já desde 2007 o Tesouro vinha transferindo recursos por fora do 

orçamento aos bancos oficiais – predominantemente o BNDES –, elevando direta-

mente a dívida bruta em torno de 10 pontos porcentuais, e usando parte de tais 
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recursos para fornecer empréstimos a taxas de juros subsidiadas, com efeitos sobre 

os resultados primários. 

Em 2015 o governo fez algumas tentativas tímidas de reduzir as desonerações 

sobre a folha de trabalho e cortou os gastos discricionários, levando os investimentos 

em proporção ao PIB aos níveis mais baixos da história, mas mesmo assim não 

escapou de déficits primários extremamente elevados, que são os responsáveis 

pelo enorme salto na dívida pública bruta em proporção ao PIB a partir do início de 

2014. Tornou-se claro que vivíamos um desequilíbrio fiscal estrutural, que requeria 

medidas muito mais drásticas do que as que foram timidamente ensaiadas naquele 

momento. 

RESSURgE O TEmOR DA DOmINâNCIA FISCAL

O problema da expansão fiscal no Brasil não é novo, e outras crises existiram, 

sendo superadas. Antes do plano de estabilização de Campos e Bulhões – o PAEG –, 

os déficits públicos eram financiados com emissão de moeda – a senhoriagem. Como 

anteriormente ao PAEG o Brasil ainda não tinha um banco central, eu tenho grande 

dificuldade em usar naquele período o conceito de dominância fiscal, dado que não 

havia política monetária para ser “dominada”. Porém, depois de criado o Banco 

Central do Brasil os déficits continuaram a ser predominantemente financiados 

com a emissão monetária, caracterizando uma forma clara de dominância fiscal à 

la Sargent e Wallace (1993),como ocorreu nos anos setenta e oitenta. Hoje é um fato 

conhecido que o baixo crescimento da dívida pública nos anos oitenta não veio da 

disciplina fiscal, que não existia, mas simplesmente do fato de que a passividade 

monetária gerava endogenamente a senhoriagem necessária para financiar uma 

elevada proporção do déficit. 

Contudo, a emissão de moeda não é a única forma de dominância fiscal. Se 

o governo obedecesse à sua restrição orçamentária intertemporal, e na sequência 

de um período de déficits primários gerasse uma sequencia de superávits cujo 

valor presente fosse igual ao da sequência de déficits, estaríamos em um mundo 

Ricardiano no qual, devido ao surgimento de um passivo fiscal futuro, o aumento 

do estoque da dívida não seria percebido como riqueza pelos indivíduos. Mas num 

mundo “não Ricardiano”, em que não há cobertura intertemporal dos déficits, os indi-

víduos percebem a dívida pública como riqueza, e seu aumento amplia a demanda 

por bens, o que eleva o nível de preços. Neste caso, tanto quanto naquele no qual 

existe disciplina fiscal, o estoque real da dívida será igual ao valor presente dos  

superávits primários, com a diferença de que neste caso o equilíbrio é proporcionado 

1 - ALFFONSO PASTORE - PARTE 4.indd   115 23/07/2017   21:49:44



116 117

RECESSÃO, CRISE ESTADUAL E DA INFRAESTRUTURA. PARA ONDE VAI A ECONOMIA BRASILEIRA?

pela elevação do nível de preços que reduz o estoque real da dívida, e não pela geração 

de superávits primários cujo valor presente se iguale ao valor presente dos déficits. 

É esta a proposição da teoria fiscal do nível de preços, na qual o papel da alta 

dos preços é o de reduzir o valor da dívida pública em termos reais e não é o de 

gerar o imposto inflacionário, como era o caso na dominância fiscal que existia no 

Brasil nos anos setenta e oitenta. Neste caso, contrariamente à ideia largamente 

difundida por Milton Friedman, de que a inflação “é sempre e em todos os lugares 

um fenômeno monetário”, ela passa a ser um fenômeno no qual há “muita riqueza 

em busca de poucos bens” [Loyo (1999)], ocorrendo um “paradoxo sobre a taxa de 

juros”: em vez da elevação da taxa de juros provocar a queda da inflação, ela a eleva. 

Isto porque dados os superávits primários, a elevação da taxa de juros aumenta os 

déficits e a dívida, conduzindo a um crescimento da riqueza dos indivíduos, o que 

amplia a demanda e eleva o nível de preços. 

A teoria fiscal do nível de preços é intelectualmente atrativa e chegou, nos anos 

oitenta, a ser utilizada na tentativa de explicar a inflação brasileira, mas nunca foi 

aceita de forma irrestrita. Ela não é, contudo, a única forma de dominância fiscal 

que liga diretamente o desequilíbrio fiscal à inflação sem passar pela emissão de 

moeda. Através de outros caminhos o modelo exposto por Blanchard (2005) reproduz 

as previsões da teoria fiscal do nível de preços. Em um artigo influente ele mostrou 

que dependendo das diferenças nos graus de aversão ao risco entre investidores 

domésticos e externos um aumento da relação dívida/PIB leva ao aumento dos 

prêmios de risco e à fuga de capitais, provocando a depreciação cambial e elevando 

a inflação. A mecânica é simples: o aumento da taxa de juros acelera o crescimento 

da relação dívida/PIB, o que acentua o risco de insolvência e leva à fuga de capitais, 

que provoca a depreciação cambial e o aumento da inflação. Tanto quanto no modelo 

mais simples de dominância fiscal exposto por Sargent e Wallace, no qual a inflação 

era proveniente da emissão de moeda, neste caso a política monetária pede eficácia, 

e uma elevação da taxa de juros provoca o aumento da inflação (só que desta vez 

através da depreciação cambial, e não da emissão de moeda), e não a sua queda. 

Por qualquer um destas duas interpretações – a teoria fiscal do nível de preços 

ou a versão exposta por Blanchard – era possível que o desequilíbrio fiscal a partir de 

2014 estivesse conduzindo o país a uma forma de dominância fiscal. Alguns sinais 

eram preocupantes. O primeiro deles é a aceleração no crescimento da dívida pública 

bruta em relação ao PIB, mostrado no gráfico 1, com perspectivas de continuar em 

crescimento, levando a uma situação de insolvência. O segundo é que ao mesmo 

tempo assistimos a uma forte elevação dos prêmios de risco (as cotações do CDS de 
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10 anos) que, por sua vez, têm uma correlação positiva elevada com a taxa cambial  

(gráfico 4). Por algum tempo os economistas se preocuparam com estes sinais, e 

nesta época cresceu a popularidade da hipótese de que – por um caminho ou por 

outro – estaríamos à beira de uma situação de dominância fiscal. 

Gráfico 4 – Cotações do CDS de 10 anos e taxa cambial

Tal desequilíbrio já era claro ao longo de 2014. Porém, quando em 2015 ficou 

patente que o bombardeio político do governo havia levado ao fracasso a tímida 

estratégia de ajuste fiscal do Ministro Levy, acarretando a sua consequência inevitável 

que era a aceleração do aumento da relação dívida/PIB, ocorreu simultaneamente 

a explosão das cotações do CDS brasileiro e a depreciação cambial, e ao lado disso 

a inflação se elevou. O ano de 2015 se iniciou com o CDS brasileiro cotado em torno 

de 300 pontos e o real a R$2,15/US$, e se encerrou com o CDS cotado a quase 600 

pontos e o real a mais de US$4,00/US$. Surgia, naquele momento, a hipótese de que 

a elevação da taxa de juros pioraria ainda mais a dinâmica da dívida, acentuando a 

depreciação cambial e a inflação, expondo a economia brasileira a um quadro de 

dominância fiscal, no qual o melhor dos mundos seria uma situação de queda 

da potência da política monetária, e um mundo ainda pior seria aquele no qual a 

elevação da taxa de juros provocaria o aumento da inflação. 

A SUSpEITA DE pERDA DE pOTêNCIA DA pOLíTICA mONETáRIA

Por alguns anos tivemos importantes evidências de que o regime de metas 

de inflação havia livrado o Brasil do pesadelo inflacionário. Desde 1999 vinham se 

acumulando evidências de que nas condições prevalecentes no Brasil a política 
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monetária tem eficácia, e que com a elevação da taxa de juros uma trajetória cres-

cente da inflação pode ser tanto interrompida quanto invertida, mas diante das 

interpretações da teoria fiscal do nível de preços e da versão da dominância fiscal 

de Blanchard esta previsão começou a ser colocada sob suspeita. 

Em um instigante artigo publicado no Valor Econômico André Lara Resende 

(2017) levantou a conjectura de que a inflação elevada no Brasil seria devida aos 

juros altos – uma afirmação extremamente bem vinda pela heterodoxia. Na defesa 

de seu argumento ele nos ofereceu o suporte do modelo desenvolvido por Cochrane 

(2016), que numa manifesta preocupação com os reflexos da crise mundial sobre as 

economias avançadas, em particular sobre os EUA, e por isso começa supondo uma 

economia com a taxa de juros próxima de zero. Em tal circunstância, mesmo diante 

da inflação quase nula, o banco central eleva a taxa nominal de juros, e como valem 

as expectativas racionais, todos os indivíduos passam a esperar uma inflação maior. 

Mas esperam, também, que a taxa real de juros não se mova, que é algo de aceitação 

muito difícil a priori. A única reação, segundo Cochrane, é o aumento da inflação. 

Lara Rezende levanta a hipótese de que no Brasil ocorreria algo semelhante, como 

é previsto pela teoria fiscal do nível de preços que é a estrutura teórica sobre a qual 

se assenta a explicação de Cochrane. 

Talvez as previsões deste modelo possam ser válidas sob um particular conjunto 

de condições, para algum país em particular. Mas será que seriam válidas para o 

Brasil? A única forma de dar uma resposta é através da utilização cuidadosa das 

evidências empíricas. Nos quase 20 anos de vigência do regime de metas de inflação 

nunca tivemos evidências de que - com as devidas defasagens - a inflação e a ativi-

dade econômica tivesse deixado de responder à taxa de juros na forma prevista pelo 

modelo-padrão, que não admite previsões como a exposta no parágrafo anterior. 

Em todos os episódios de elevação da taxa de juros, no Brasil, a atividade econômica 

sempre se desaqueceu e a inflação sempre caiu. Tivemos até mesmo um experimento 

– realizado em 2011, sob a égide da “nova matriz de política macroeconômica” – que 

parece ter sido delineado sob medida para colocar à prova a validade do modelo de 

Cochrane para o Brasil. Foi a redução “na marra” da taxa de juros, que em vez de 

provocar a queda da inflação levou a um período no qual ela teve forte crescimento, 

que só recentemente foi revertido. 

Será que o Brasil está (ou esteve, desde que aderimos ao regime de metas de 

inflação) exposto ao tipo de dominância fiscal da teoria fiscal do nível de preços ou 

na forma de Blanchard? Esta última, em particular, chegou a atrair a atenção de 

economistas em torno do período da transição do governo FHC para o governo Lula, 
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e foi objeto de discussões no âmbito do Fórum Nacional. Naquele período o Brasil 

ainda era vítima do “pecado original” – a dificuldade de se financiar com ativos 

emitidos em sua própria moeda –, e uma elevada proporção da dívida pública estava 

atrelada ao dólar. Havia o temor de que o novo governo abandonaria o compromisso 

com os superávits primários, o que gerou uma fuga de capitais que depreciou o 

real, elevando a dívida pública, e expondo o país ao risco de uma crise de solvência 

com uma componente de profecia autorrealizável. Naqueles meses, tanto quanto 

agora, existia uma elevada correlação positiva entre os prêmios de risco e a taxa 

cambial, e a crise de confiança levou ao crescimento em ambos. A suposição era de 

que o aumento da taxa de juros piorava a dinâmica da dívida, depreciando o real e 

aumentando a inflação. 

Naquele momento o Banco Central não “jogou a toalha”, abandonando o uso 

da política monetária, mas a solução para o problema ultrapassava o seu poder de 

ação. O problema somente se resolveu quando foram dados os sinais corretos vindos 

da política fiscal. Formalmente Lula deu provas de que não se afastaria da respon-

sabilidade fiscal, e mais do que as suas promessas (ou de seu Ministro da Fazenda, 

que repetia sem descanso que “faremos o superávit primário que for necessário 

para reduzir a relação dívida/PIB”) voltou a cumprir o compromisso com as metas 

de superávits primários. 

Algo semelhante ocorreu em 2014 e 2015. A dinâmica da dívida não mais 

dependia da taxa cambial (havíamos nos livrados do “pecado original”, com a dívida 

pública sendo financiada em reais e com o governo sendo credor em dólares), mas 

o governo abandonou o compromisso com os superávits, quer porque - a exemplo 

de governos anteriores - não se dispunha a controlar o crescimento dos gastos, quer 

porque se esgotou a sua capacidade de gerar receitas. Com isso cresceu o risco de 

insolvência, depreciando o real e elevando a inflação, e como uma taxa de juros 

mais elevada acelerava o crescimento da dívida, provocava o aumento do risco de 

insolvência e uma nova depreciação cambial, aumentando ainda mais a inflação. 

Da mesma forma como o compromisso assumido por Lula anteriormente, a 

mudança de governo com a alteração da equipe econômica e o início de um programa 

de reformas fiscais passaram a indicar uma profunda mudança de rumos. Ainda que 

por algum tempo a relação dívida/PIB devesse persistir em crescimento, cresceu a 

probabilidade de que no futuro será gerada uma sequencia de superávits primários 

cujo valor presente derrube a relação dívida/PIB. A expectativa de que o governo 

volte a obedecer a sua restrição orçamentária intertemporal aliviou as pressões sobre 

o real e consequentemente sobre a inflação. Para tanto foi aprovada uma emenda 
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constitucional que congela os gastos primários em termos reais, constituindo-se 

em um primeiro passo para o ajuste, e foi submetida ao congresso uma proposta 

de reforma da previdência. 

O caminho é longo, mas a correção foi iniciada e a reação dos mercados levou 

à queda das cotações do CDS brasileiro e à valorização cambial. Ao final, preservou-

se a eficácia da política monetária, e a política fiscal deixou de ser um entrave à 

execução da política monetária, desaparecendo o risco da dominância fiscal. Porém 

tudo mudará caso o governo renegue o compromisso com as metas fiscais, provo-

cando novo aumento dos prêmios de risco e novas depreciações do real. Esta já seria, 

isoladamente, uma razão suficiente para saudarmos a advertência de André Lara 

Resende de que os resultados da política monetária dependem da política fiscal. 

Minha discordância é que nem vejo o Brasil próximo de uma situação de dominância 

fiscal, e nem o esforço de evita-la seria a única razão para realizar as reformas que 

devem mudar o nosso quadro fiscal. Ainda que não cheguemos ao extremo da domi-

nância fiscal temos que ter consciência de que o crescimento dos gastos acima do 

crescimento dos recursos é altamente prejudicial ao crescimento econômico, e que 

o país tem que abandonar esta prática com reformas que controlem o crescimento 

dos gastos, tornando-os mais eficientes.  

EvIDêNCIAS SObRE A pOTêNCIA DA pOLíTICA mONETáRIA

Da mesma forma como no auge da miopia a respeito dos méritos da “nova 

matriz de política macroeconômica” Tombini foi aplaudido quando derrubou “na 

marra” a taxa de juros, Goldfajn foi criticado quando tardou em iniciar um ciclo de 

queda da taxa SELIC. Mas tão rapidamente quanto se tomou consciência de que 

Tombini havia errado, ficou claro que Goldfajn optara pelo caminho certo. Para que 

tivesse sucesso no objetivo (finalmente retomado) de trazer a inflação para o centro 

da meta o Banco Central teve que esperar o início de um ciclo de reformas no campo 

fiscal, e somente impôs uma trajetória de queda intensa à taxa de juros quando teve 

claras evidências de que a inflação começara a despencar. 

Duas evidências são importantes a este respeito. A primeira é a clara re-anco-

ragem das expectativas, que nos vários horizontes de projeção convergiram para a 

meta de inflação. A segunda, ainda mais poderosa, é o desabamento das taxas de 

inflação, com as taxas anualizadas do núcleo por médias aparadas com suavização 

de preços administrados despencando e passando a gravitar em torno da meta 

(gráfico 5).
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Estamos diante de um exemplo de coordenação entre as políticas fiscal e 

monetária, mas nem sempre isto ocorreu. Por isso vale a pena revisitar a história. 

Nas décadas dos anos setenta e oitenta o governo se negava a utilizar a política 

monetária para controlar a inflação. Preferia o caminho à época proposto pelo main 

stream da academia dos Estados Unidos, que era o uso de uma “política de rendas”, 

que no Brasil adquiriu a forma de controle de preços. Os empresários apresentavam 

ao CIP – o Conselho Interministerial de Preços – as suas planilhas de custos para 

obterem do governo a autorização para mudar os preços, e se divergissem do que foi 

autorizado eram “premiados” com o corte do crédito por parte dos bancos oficiais. 

Naqueles anos o CIP era um substituto do COPOM. 

Contrariamente ao que ocorre atualmente o Banco Central não tinha nenhum 

poder. Embora tenha sido criado com a ilusão de que seria independente – afinal 

no seu ato de criação seus diretores tinham um mandato fixo – estava subordi-

nado ao CMN, o Conselho Monetário Nacional. A resistência do Banco do Brasil em 

perder seus privilégios como autoridade monetária e o acesso à emissão de moeda 

explicam por que não foi criado um banco central assemelhado ao dos demais 

países, optando-se por transformar o Conselho da SUMOC – um órgão subordinado 

ao Banco do Brasil – no CMN, ao qual era atribuída a tarefa de formular a política 

monetária, cujo executor seria o Banco Central. 

Logo após a criação do Banco Central quatro de seus diretores eram membros 

do CMN, mas as sucessivas mudanças de composição deste órgão foram pulveri-

zando seu poder, dando-lhe apenas um voto – o de seu presidente – e ampliando 

a participação de um número crescente de ministros de estado, de presidentes de 

Gráfico 5 – IPCA : taxas anualizadas do núcleo por médias aparadas. 
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outros bancos públicos e mesmo de representantes do setor privado. Diariamente 

o Banco do Brasil consolidava o montante de recursos que o governo utilizava, e 

pedia ao Banco Central para cobrir a diferença através da “conta movimento”, o que 

era feito emitindo ou moeda ou dívida sem a autorização do Congresso. Além da 

execução do orçamento da União ser realizada por um departamento do Banco do 

Brasil e da gestão da dívida pública ser realizada pelo Banco Central, com o CMN e 

não o Congresso autorizando a expansão da dívida pública, o governo emprestava 

através do orçamento monetário recursos subsidiados ao setor agrícola, mas os 

subsídios não eram tratados como despesa da União.  

Contrariamente ao que existe atualmente, caracterizando um jogo cooperativo 

entre as autoridades fiscal e monetária, naqueles anos nem havia disciplina fiscal, 

e nem o Banco Central tinha qualquer poder de exercer o controle monetário. Não 

havia outro resultado possível a não ser um descontrole fiscal e uma inflação muito 

elevada. O aumento do grau de indexação, naqueles anos, não foi nada mais nada 

menos do que uma consequência desse descontrole, funcionando como um meca-

nismo de defesa contra uma inflação que não tinha perspectivas de ser dominada. 

As condições atuais são muito diferentes. Embora estejamos muito distantes 

daquele regime econômico caótico, o esforço atual de controlar a inflação será 

perdido caso o governo não prossiga firmemente com a agenda de reformas, cujo 

primeiro passo é a aprovação da reforma da previdência. Estamos no início de uma 

radical mudança do regime fiscal, cujo progresso permitirá assegurar ao Banco 

Central as condições para que possa continuar na tarefa de controlar a inflação.  

QUAL é O ESTágIO ATUAL DA DISCUSSÃO?

Nos últimos anos caminhamos muito no estabelecimento do diagnóstico e da 

implementação da política econômica. Aprendemos que a política monetária tem 

eficácia. Mas aprendemos, também, que o ajuste fiscal é algo que tem que ser levado 

a sério. Governo nenhum  pode conviver eternamente com a ausência de controle 

sobre seus gastos, e sem obedecer a uma restrição orçamentária intertemporal que 

leve à estabilização da relação dívida/PIB. Para consolidarmos esta posição, dedi-

cando-nos a mudanças microeconômicas que levem ao aumento da produtividade 

e ao crescimento econômico, é preciso garantir o equilíbrio macroeconômico, com 

sólidos regimes fiscal e monetário. 
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Lenta RecupeRação  
e a agenda de RefoRmas1 

Fernando Veloso 

1. IntRodução

Desde o segundo trimestre de 2014 o Brasil tem atravessado uma das piores 

recessões de sua história. Embora existam sinais incipientes de melhora da atividade, 

a retomada da economia será mais lenta que em outros episódios de recuperação 

cíclica. 

Vários fatores que estão afetando negativamente a demanda agregada, como 

desemprego elevado e queda da renda real, estão usualmente presentes em reces-

sões, mas o que torna a retomada particularmente difícil na situação atual é a 

combinação de dois fatores. 

Primeiro, o elevado endividamento das famílias e empresas. Segundo, a grave 

situação fiscal da União e dos estados, que não só limita o uso de políticas anticí-

clicas, mas também gera um grau elevado de incerteza em relação às perspectivas 

da economia. 

A crise recessiva, por sua vez, dificulta a resolução do problema fiscal, ao reduzir 

a arrecadação e elevar a relação dívida/PIB. Além disso, tem graves repercussões 

1 Artigo preparado para o XXIX Fórum Nacional.
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sobre indicadores socioeconômicos, como o aumento do desemprego e o colapso 

na provisão de serviços públicos em vários estados e municípios.

Uma vez superada a recessão, a questão central será elevar a capacidade de 

crescimento da economia brasileira. Com o fim do bônus demográfico nos próximos 

anos, o crescimento do PIB potencial dependerá fundamentalmente da elevação 

da produtividade do trabalhador, que se encontra praticamente estagnada desde o 

início da década de 1980. Para isso é fundamental que seja construída uma agenda 

abrangente de reformas para eliminar os entraves ao aumento da produtividade. 

Este artigo está organizado em seis seções, incluindo esta introdução. A segunda 

seção compara a recessão atual com outros episódios e documenta o colapso do 

investimento nos últimos anos. A terceira seção mostra indicadores da crise fiscal e 

registra a queda dos indicadores de confiança de consumidores e empresários nos 

últimos anos. A quarta seção discute as razões pelas quais a retomada atual será 

mais lenta em comparação com recuperações cíclicas anteriores. A quinta seção 

analisa os fatores responsáveis pela estagnação da produtividade no Brasil. A sexta 

seção discute alguns pontos centrais para a elaboração de uma agenda de reformas.

2. Recessão e coLapso do InvestImento

A recessão atual, iniciada no segundo trimestre de 2014, registra uma contração 

acumulada de 9,0% do PIB e 11 trimestres de duração até o quarto trimestre de 2016. 

Embora ainda não tenha terminado, essa combinação de intensidade e duração é a 

mais aguda dentre todas as recessões registradas pelo Comitê de Datação de Ciclos 

Econômicos (Codace) da FGV desde o início da década de 1980 (Tabela 1).

Até o momento, a recessão mais longa é a ocorrida entre o terceiro trimestre de 

1989 e o primeiro trimestre de 1992, em um contexto de hiperinflação e confisco do 

Plano Collor, com duração de 11 trimestres. Já a recessão mais intensa foi a registrada 

entre o primeiro trimestre de 1981 e o mesmo período de 1983, em plena crise da 

dívida externa, com queda acumulada do PIB de 8,5%.

Uma característica marcante dessa recessão foi o colapso da taxa de inves-

timento, que caiu de 20,9% do PIB no primeiro trimestre de 2014 para 16,4% do 

PIB no quarto trimestre de 2016 (Gráfico 1). Além de contribuir para a redução da 

demanda, a contração acumulada do investimento de mais de 25% nos últimos três 

anos diminuiu consideravelmente a capacidade de crescimento da economia nos 

próximos anos.
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Recessões

Período Duração em trimestres Cres.% 
Acumulado de Pico a Vale

Do 1o trimestre de 1981 
ao 1o trimestre de 1983

9 -8,5%

Do 3o trimestre de 1987 
ao 4o trimestre de 1988

6 -4,2%

Do 3o trimestre de 1989 
ao 1o trimestre de 1992

11 -7,7%

Do 2o trimestre de 1995 
ao 3o trimestre de 1995

2 -2,8%

Do 1o trimestre de 1998 
ao 1o trimestre de 1999

5 -1,5%

Do 2o trimestre de 2001 
ao 4o trimestre de 2001

3 -0,9%

Do 1o trimestre de 2003 
ao 2o trimestre de 2003

2 -1,5%

Do 4o trimestre de 2008 
ao 1o trimestre de 2009

2 -5,5%

Desde o 2o trimestre de 
2014 ao 4o trimestre de 
20161

11 -9,0%

Tabela 1 – Cronologia Trimestral das Recessões Brasileiras - Duração e Amplitude

¹ Não foi identificado ainda o vale desta recessão.

Fonte: Sistema de Contas Nacionais - referência 2000 até 1995T4 e Sistema de Contas 
Nacionais - referência 2010 a partir de 1996T1.
OBS: A datação das recessões foi feita pelo Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos 
(Codace).

Gráfico 1 – Taxa de Investimento (% PIB)

Fonte: IBGE.
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A trajetória explosiva da dívida pública gerou grande queda da confiança de 

consumidores e empresários em relação às perspectivas futuras da economia.  

O Gráfico 3 mostra a evolução dos índices de confiança do IBRE/FGV. Entre janeiro 

3. cRIse fIscaL e Queda da confIança

Um determinante crucial da recessão atual foi a forte deterioração fiscal dos 

últimos anos, que resultou em crescimento acelerado da dívida pública. Como mostra 

o Gráfico 2, entre janeiro de 2014 e março de 2017 a razão dívida/PIB elevou-se de 

52,6% para 71,6%. 
Gráfico 2 – Dívida Bruta do Governo Geral (% PIB)

Fonte: IBGE.

Gráfico 3 – Índice de Confiança Empresarial e do Consumidor

Fonte: IBRE/FGV.
OBS: Dados dessazonalizados, set/2005=100.
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de 2014 e setembro de 2015, quando o Brasil perdeu o grau de investimento da 

Standard & Poor´s, a confiança do consumidor e dos empresários caiu 34,2% e 32,6%, 

respectivamente. A perda de confiança, por sua vez, foi determinante para o colapso 

do investimento.

4. Lenta RecupeRação da economIa

A Tabela 2 apresenta a evolução dos componentes do PIB do lado da demanda 

nos últimos dois anos. Enquanto o investimento teve queda de 13,9% e 10,2% em 2015 

e 2016, respectivamente, o consumo das famílias teve queda anual em torno de 4% 

no mesmo período. Embora menor em magnitude que a redução do investimento, 

a queda do consumo foi determinante para os dois anos seguidos de queda do PIB, 

devido ao seu peso na demanda agregada.

Atividades 2015 2016 2017e 2018e

PIB -3,8% -3,6% 0,4% 1,9%

Consumo das famílias -3,9% -4,2 -0,1% 1,2%

Consumo do governo -1,1% -0,6% 0,5% 0,2%

Formação bruta de capital fixo -13,9% -10,2% -1,1% 4,7%

Exportação 6,3% 1,9% 0,6% 0,9%

Importação -14,1% -10,3 7,6% 9,0%

Fonte: IBGE. Projeções do IBRE/FGV para 2017 e 2018.

Tabela 2 – Crescimento Anual - Ótica da Demanda

A Tabela 2 também apresenta as projeções do IBRE/FGV para este ano e o 

próximo. O IBRE prevê uma lenta recuperação da economia, com crescimento do 

PIB de 0,4% e 1,9% em 2017 e 2018, respectivamente. Essas previsões baseiam-se na 

retomada gradual do consumo das famílias, que ainda teria pequena redução de 

0,1% em 2017, mas aumentaria 1,2% no próximo ano. Já o investimento ainda deve 

ter queda de 1,1% este ano, seguida de forte recuperação em 2018 (4,7%). 

Do lado da oferta, o crescimento do PIB em 2017 será liderado pela agropecu-

ária, com expansão de 7,3% (Tabela 3). Após dois anos de forte queda, a indústria 

de transformação deve crescer a uma taxa anual de 1,6% em 2017 e 2018. Por outro 

lado, o setor de serviços, que corresponde a mais de 70% do PIB, só deve voltar a 

crescer em 2018 (1,3%), com pequena queda este ano.

Os dados indicam que a recessão atingiu inicialmente, e de forma bastante 

intensa, o investimento. A isso se seguiu a queda do consumo das famílias. Esse 
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padrão está associado à forte queda da produção industrial e da construção civil 

em um primeiro momento. Com a queda do consumo e aumento do desemprego, 

o setor de serviços foi depois atingido pela crise.

Fonte: IBGE. Projeções do IBRE/FGV para 2017 e 2018.

Tabela 3 – Crescimento Anual - Ótica da Oferta

Atividades 2015 2016 2017e 2018e

pIB -3,8% -3,6% 0,4% 1,9%

agropecuária 3,6% -6,6% 7,3% 4,5%

Indústria -6,3% -3,8% 1,0% 2,4%

extrativa 4,8% -2,9% 4,8% 2,1%

Transformação -10,4% -5,2% 1,6% 1,6%

Construção Civil -6,5% -5,2% -2,4% 4,1%

Eletricidade e Outros -1,5% 4,7% 3,2% 2,6%

serviços -2,7% -2,7% -0,2% 1,3%

Fonte: Banco Central do Brasil.

Gráfico 4 – Endividamento das Famílias em Relação à Renda Acumulada nos últimos 12 Meses (%)

Vários fatores que estão afetando negativamente a demanda agregada, como 

desemprego elevado e queda da renda real, estão usualmente presentes em reces-

sões, mas o que torna a retomada particularmente difícil na situação atual é a 

combinação de dois fatores. 

O primeiro é o elevado endividamento das famílias e empresas. Como mostra o 

Gráfico 4, a dívida das famílias em relação à renda acumulada nos últimos 12 meses 
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aumentou de cerca de 20% no início de 2005 para algo em torno de 45% nos primeiros 

meses de 2016. Embora tenha declinado desde então, o grau de endividamento das 

famílias ainda era muito elevado em fevereiro de 2017 (42%).

O endividamento das empresas também aumentou de forma significativa nos 

últimos anos. Em estudo baseado nas demonstrações financeiras de 256 empresas 

de capital aberto e 349 empresas de capital fechado, Carlos Rocca mostra que a 

razão entre a dívida bruta e o patrimônio líquido das empresas de capital aberto 

não financeiras elevou-se de 0,56 em 2010 para 1,23 em 2015 (Tabela 4).2 Em 2016 

houve redução da razão de endividamento, atingindo 0,98 no terceiro trimestre, mas 

ainda bem acima do patamar de 2010.

Dívida Bruta/PL Dívida Bruta/ 
PL ex-Petro

2010 0,56 0.36

2011 0,61 0,45

2012 0,72 0,60

2013 0,76 0,66

2014 0,90 0,87

2015 1,23 1,30

2016 1T 1,16 1,21

2016 2T 1,07 1,09

2016 3T 0,98 0,98

Fonte: Rocca (2016).

Tabela 4 – Indicadores de Endividamento de Empresas de Capital Aberto Não Financeiras

O crescimento do endividamento foi expressivo mesmo excluindo a Petrobras 

da amostra. Neste caso, a razão entre a dívida bruta e o patrimônio líquido das 

empresas abertas aumentou de 0,36 em 2010 para 0,98 no terceiro trimestre de 2016.3

O segundo determinante da lenta recuperação é a grave situação fiscal do 

governo. Ao contrário da recessão de 2008-2009, que pôde ser combatida de forma 

eficaz pela política fiscal graças à geração de sucessivos superávits primários nos 

anos anteriores, a situação atual caracteriza-se por déficits primários elevados e 

2  Rocca (2016).

3 Também houve grande aumento do endividamento das empresas de capital fechado não financeiras. 
Segundo Rocca (2016), a razão entre a dívida bruta e o patrimônio líquido subiu de 0,77 em 2010 para 
1,36 em 2015.
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relação dívida/PIB crescente.4 A crise recessiva, por sua vez, dificulta a resolução do 

problema fiscal, ao reduzir a arrecadação e elevar a relação dívida/PIB.

De acordo com projeções do IBRE apresentadas no Gráfico 5, depois de registrar 

um déficit primário de 2,5% do PIB em 2016, o setor público consolidado continuará 

a ter déficits elevados em 2017 (2,2% do PIB) e 2018 (1,8% do PIB). 

Em função dos déficits primários sucessivos e da taxa de juros real elevada, a 

dívida bruta do governo continuará a crescer nos próximos anos. O Gráfico 6 apre-

senta previsões da trajetória da dívida com base em dois cenários, um otimista e 

outro pessimista. A diferença é que o cenário otimista considera uma taxa de cres-

cimento do PIB mais alta e uma taxa de juros real mais baixa.5

Como mostra o Gráfico 6, no cenário otimista a dívida pública cresce até atingir 

80% no início da próxima década, passando a cair em seguida. No cenário pessi-

mista, no entanto, a dívida aumenta até atingir quase 90% do PIB em 2025. Embora 

Fonte: BCB. Projeções do IBRE/FGV para 2017 e 2018.

4 Durante grande parte da recessão atual também não foi possível adotar uma política monetária 
expansionista, já que a inflação se encontrava há vários anos acima da meta de 4,5%. Mas a convergência 
das expectativas de inflação para a meta em 2017 e nos próximos anos tem permitido a redução da taxa 
de juros nos últimos meses.

5 O cenário otimista supõe que a taxa de juros real convergirá para 4% ao ano a partir de 2022, enquanto o 
cenário pessimista supõe taxas de juros reais mais elevadas ao longo de todo o período, convergindo para 
5% ao ano a partir de 2022. A taxa de crescimento do PIB varia ao longo dos anos, mas permanece entre 
0,5 e 1 ponto percentual mais elevada no cenário otimista.

Gráfico 5 – Resultado Primário do Setor Público Consolidado (% do PIB)
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tratem-se de dois cenários extremos, isso ilustra o fato de que a estabilização da 

dívida será lenta e sujeita a incertezas.

Fonte: Banco Central do Brasil. Projeções do IBRE/FGV para o período 2017-2025.

Gráfico 6 – Cenários de Evolução da Dívida Bruta do Governo Geral (% PIB)

6 O Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br) é um indicador mensal composto de três medidas: 
i) IIE-Br Mídia, baseada na frequência de notícias com menção à incerteza econômica publicadas em seis 
jornais de grande circulação; ii) IIE-Br Expectativa, construída a partir das dispersões das previsões de 
especialistas para a taxa de câmbio e para a taxa de inflação 12 meses à frente coletadas no Boletim Focus; 
iii) IIE-Br Mercado, baseada na volatilidade dos preços diários de fechamento do Ibovespa. O IIE-Br Mídia 
tem peso de 70% no IIE-Br, enquanto as ponderações do IIE-Br Expectativa e IIE-Br Mercado são de 20% e 
10%, respectivamente.

Consequentemente, o nível de incerteza da economia brasileira permanece 

muito elevado. Segundo o Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br) do IBRE/

FGV, a partir de meados de 2014 houve grande aumento da incerteza na economia 

brasileira (Gráfico 7).6 

O Gráfico 7 também mostra que a média do indicador de incerteza no período 

de janeiro de 2015 a abril de 2017 encontra-se em patamar similar ao observado 

no auge da crise internacional de 2008-2009. Essa incerteza elevada torna difícil a 

retomada da economia, na medida em que famílias e empresas preferem postergar 

decisões de consumo e investimento.

Isso é reforçado pelos resultados das sondagens de confiança do IBRE. Como 

mostram os Gráficos 8 e 9, a confiança de consumidores e empresários tem aumen-

tado desde o primeiro semestre de 2016. No entanto, esse avanço decorreu quase 

que exclusivamente da melhora das expectativas, já que o componente da confiança 
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Gráfico 7 – Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br)

Fonte: IBRE/FGV.

OBS: O IIE-Br é normalizado de modo a ter média 100 no período de janeiro de 2005 a 
dezembro de 2014.

que reflete a situação atual melhorou pouco.7 Isso indica que, caso as expectativas 

não se confirmem, existe o risco de que a retomada da economia seja abortada.

7 Os indicadores de confiança de empresários e consumidores obtidos a partir das sondagens do IBRE/FGV 
possuem dois componentes. O primeiro diz respeito às expectativas em relação ao futuro da economia. O 
segundo reflete a confiança em relação à situação atual.

Gráfico 8 – Índice de Confiança do Consumidor

Fonte: IBRE/FGV.
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Apesar de a aprovação da Emenda Constitucional do teto de gastos (EC 95/2016) 

ter representado um passo fundamental para o equilíbrio das contas públicas, a 

dívida continuará a crescer nos próximos anos. Para que o teto de gastos seja respei-

tado e a dívida seja estabilizada, será essencial aprovar uma reforma da previdência 

próxima da proposta enviada pelo governo ao Congresso. Também será preciso 

encaminhar uma solução para a situação fiscal dramática de vários estados.

Do lado da receita, será necessário rever várias renúncias tributárias. De acordo 

com o relatório da Instituição Fiscal Independente de fevereiro deste ano, a previsão é 

de que a renúncia tributária poderá chegar a R$ 284,8 bilhões em 2017, o equivalente 

a 4,2% do PIB e a 21,3% da arrecadação administrada pela RFB.8 

Apesar do anúncio recente da reoneração da folha para diversos setores, muito 

ainda pode ser feito para reduzir a renúncia tributária, com impacto potencial 

expressivo no resultado primário. 

5. estagnação da pRodutIvIdade

Embora persistam incertezas em relação à aprovação da reforma da previdência 

e à situação fiscal dos estados, a queda da taxa de juros contribuirá para a recuperação 

cíclica da economia este ano e em 2018. Nesse contexto, uma questão central que 

se coloca é qual será a capacidade de crescimento da economia brasileira quando 

a recessão for superada. 

Fonte: IBRE/FGV.

Gráfico 9 – Índice de Confiança Empresarial

8 Instituição Fiscal Independente (2017). A estimativa foi feita com base nos dados do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual relativo a 2017 (PLOA – 2017),
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Com o fim do bônus demográfico nos próximos anos, o crescimento do PIB 

potencial dependerá fundamentalmente da elevação da produtividade do traba-

lhador. O problema é que a produtividade brasileira encontra-se praticamente 

estagnada desde 1980. Nesse período ocorreram alguns episódios de aceleração, 

como na primeira metade da década de 1990 e na segunda metade dos anos 2000, 

mas que foram posteriormente revertidos (Gráfico 10).

Segundo dados do Conference Board, o crescimento médio anual da produti-

vidade do Brasil entre 1980 e 2015 foi de 0,1%, enquanto nos Estados Unidos houve 

aumento de 1,5% ao ano (a.a.). Dentre as maiores economias da América Latina, o 

crescimento mais expressivo foi do Chile (1,8% a.a.).

Em 2015-2016 a produtividade brasileira entrou em colapso, com queda anual 

em torno de 4%. Com a retomada da economia, a produtividade deixará de cair, 

mas o cenário que se vislumbra é de uma volta ao padrão de estagnação observado 

desde 1980.

Por isso, é fundamental que seja construída um agenda abrangente de reformas 

para eliminar os entraves ao aumento da produtividade. Um livro do IBRE/FGV 

Fonte: Conference Board.

Gráfico 10 – Evolução da Produtividade do Trabalho - Brasil
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9 Bonelli, Veloso e Pinheiro (2017).

10 Veloso et al. (2017).

que será lançado em maio9 examina em detalhe essa questão e documenta várias 

evidências que precisam ser consideradas no desenho das políticas.

Os dados mostram que a baixa produtividade brasileira é um problema sistê-

mico. Em estudo em coautoria com Silvia Matos, Pedro Cavalcanti Ferreira e Bernardo 

Coelho, mostramos que a produtividade brasileira está distante da produtividade 

dos países desenvolvidos em praticamente todos os setores.10

A Tabela 5 apresenta a produtividade setorial para o Brasil e 10 países sele-

cionados em diferentes níveis de desenvolvimento. A produtividade agregada dos 

Estados Unidos é cerca de 6 vezes maior que a do Brasil, o que evidencia a grande 

distância do Brasil em relação à fronteira tecnológica.

Total Agropecuária Indústria Serviços

Brasil 14.689 4.779 19.389 15.814

Estados Unidos 89.318 66.271 109.937 85.647

Irlanda 84.949 27.976 114.873 80.397

Austrália 67.555 65.469 88.358 61.589

França 66.488 50.027 64.056 69.225

Japão 64.967 18.102 70.607 65.400

Grã-Bretanha 56.729 25.184 70.852 54.643

Coreia do Sul 52.503 24.290 74.759 44.429

México 25.260 6.109 31.423 27.836

China 14.792 3.599 25.661 18.549

Índia 8.423 2.224 11.984 17.307

Média Desenvolvid. 46.994 25.250 52.802 48.218

EUA/Brasil 6,1 13,9 5,7 5,4

Média Desenv./Brasil 3,2 5,3 2,7 3,0

Fonte: Veloso et al. (2017).

Tabela 5 – Produtividade Setorial – Brasil e Países Selecionados

Embora a agropecuária seja o setor com maior ganho de produtividade nos 

últimos 20 anos, e alguns segmentos do agronegócio estejam próximos da fronteira 

tecnológica, a produtividade do setor nos Estados Unidos ainda é cerca de 14 vezes 

maior que a brasileira.
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A evidência internacional indica que a produtividade da indústria de países 

emergentes tende a convergir para a de países desenvolvidos por meio de meca-

nismos de transferência de tecnologia, como comércio e investimento direto.  

No entanto, a produtividade industrial dos Estados Unidos é 5,7 vezes maior que a 

brasileira. O quadro não é muito diferente no setor de serviços que, por concentrar 

cerca de 2/3 da mão de obra, tem papel determinante na evolução da produtividade 

agregada no Brasil. Nesse setor, a produtividade brasileira corresponde a apenas 

18% da americana.

A distância em relação à média dos países desenvolvidos é menor, mas ainda 

muito significativa, com uma produtividade 5,3 vezes maior que a do Brasil na 

agropecuária, 2,7 vezes na indústria e 3,0 nos serviços.

Uma análise de 35 setores mostra que a produtividade brasileira é baixa em 

quase todas as atividades. Mesmo atividades mais intensivas em tecnologia e 

capital humano, como serviços de informação e serviços para empresas, são pouco 

eficientes. Em particular, a produtividade de serviços modernos no Brasil é similar à 

de serviços tradicionais de países desenvolvidos, como comércio e serviços pessoais.

Portanto, não é possível elevar a produtividade de forma sustentada simples-

mente por meio de uma realocação de mão de obra para setores específicos. É preciso 

aumentar a eficiência de forma disseminada na economia. A questão que se coloca 

então é por que a produtividade brasileira é tão baixa em quase todos os setores.

Uma razão importante, documentada em artigo de Fernando de Holanda 

Barbosa Filho e Paulo Corrêa, é que no Brasil existe uma proporção muito alta de 

empresas de produtividade muito baixa, mesmo em comparação com outras econo-

mias emergentes, como Chile, México e China.11 

Além disso, enquanto nos Estados Unidos as empresas que sobrevivem no 

mercado por 25 anos crescem em média 5 vezes, no Brasil elas permanecem prati-

camente do mesmo tamanho. Em outras palavras, as empresas mais produtivas não 

expandem sua escala de produção e as menos produtivas não saem do mercado. 

6. agenda de RefoRmas

Na década de 1990 várias empresas estatais foram privatizadas e foram criadas 

agências reguladoras em diversos setores. A aprovação da Lei de Concessões em 

11 Barbosa Filho e Corrêa (2017).
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1995 criou um marco legal para investimentos em infraestrutura com participação 

da iniciativa privada.

As reformas microeconômicas da primeira metade dos anos 2000, como a 

criação do crédito consignado e o fortalecimento das garantias em empréstimos 

imobiliários e na alienação fiduciária de automóveis, contribuíram para uma rápida 

expansão do crédito. A Lei de Falências de 2005 também teve papel importante no 

acesso ao crédito e na recuperação de empresas que tinham viabilidade econômica, 

mas enfrentavam dificuldades momentâneas.

A retomada dessa agenda é mais do que necessária. Embora a redução do 

chamado Custo Brasil seja importante, a literatura econômica indica que a dimi-

nuição do risco é ainda mais crucial.12 No caso brasileiro, além do risco fiscal, vários 

outros tipos de risco afetam negativamente os investimentos, em particular os de 

natureza tributária, trabalhista e regulatória.

Nesse sentido, medidas de redução da complexidade da legislação tributária 

e trabalhista têm grande potencial de estimular o crescimento das empresas mais 

produtivas. Um mecanismo típico de crescimento das empresas é através da aqui-

sição de outras firmas. No entanto, esse processo enfrenta grandes obstáculos no 

Brasil devido ao risco de o comprador de uma empresa herdar seu passivo traba-

lhista e tributário.

A aprovação do projeto de reforma trabalhista tramitando no Congresso, que 

privilegia a negociação entre empregadores e empregados em relação ao legislado 

na CLT, contribuirá para a redução da insegurança jurídica em questões trabalhistas, 

assim como a Lei recentemente aprovada sobre terceirização (Lei 13.429/2017).

Embora seja consensual que o sistema tributário brasileiro é extremamente 

complexo, sua reforma termina sendo adiada indefinidamente em função das difi-

culdades políticas de se chegar a um acordo. Mas existem propostas de simplificação, 

em particular por meio da criação de um imposto nacional sobre o valor adicionado 

(IVA nacional), que poderiam ser implementadas de forma gradual desde que se 

tivesse uma ideia clara do sistema tributário para o qual se deseja convergir.

Outro componente fundamental de uma agenda de elevação da produtividade 

é a redução do risco regulatório na área de infraestrutura. Nos últimos anos ocor-

reram diversas mudanças no marco regulatório das concessões, que resultaram em 

elevação da incerteza e paralisia dos investimentos.

12 Acemoglu e Johnson (2005).
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Nesse sentido, é fundamental fortalecer as agências reguladoras, como consta de 

projeto enviado pelo governo que está tramitando no Congresso. Também é preciso 

resolver o problema das concessões concedidas no governo anterior e consolidar 

a mudança para um novo modelo baseado em tarifas estabelecidas em leilões 

competitivos e maior participação privada no financiamento.

O governo já deu alguns passos no sentido de uma agenda microeconômica 

de melhoria do processo de concessões e financiamento de infraestrutura, além do 

aprimoramento da governança de empresas estatais, como Petrobras e Eletrobras, 

mas existe um longo caminho pela frente e é preciso ampliar e acelerar as reformas.

Mesmo que a implementação das mudanças seja gradual, é fundamental 

ter uma concepção clara do sistema que se pretende alcançar em suas diversas 

dimensões (tributária, trabalhista, infraestrutura, etc.) e caminhar em sua direção 

ao longo dos anos.
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Inovação no BrasIl:  
uma agenda afIrmatIva

 Marcos Cintra 

“Inventive men laboriously reinvent what has been 
produced before. Ignorant men fight against the laws of 

nature with a vain energy, and purchase their experience 
at great cost. Why should not all these start where their 

predecessors ended, and not where they began?”

            (Abbot Lawrence)

Nas décadas recentes, a economia mundial se viu frente a períodos de cresci-

mento expressivo e também de crises sistêmicas. A corrida tecnológica e a expansão 

das fronteiras econômicas resultaram na configuração de um cenário de intensa 

competição. A inovação passou a ser reconhecida como um fator crítico para a 

constante e cada vez mais acelerada reinvenção da atividade empresarial. 

Por que as nações fomentam a inovação? 

A literatura apresenta os resultados de pesquisas realizadas em todo o mundo 

e que justificam a razão da inovação ter assumido tamanha importância: lideranças 

empresariais globais atribuem a ela a oportunidade de estabelecerem trajetórias 

de crescimento sustentado, inclusive quando optam pelo investimento em novos 
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modelos de negócio, de produtos e de processos produtivos. Empresas inovadoras 

são, comprovadamente mais colaborativas, mais eficientes, e mais rentáveis do que 

aquelas que não inovam1. Além disso, as empresas internacionalizadas com foco 

na inovação são maiores, possivelmente aproveitam de maneira mais eficiente os 

rendimentos crescentes de escala e inserem-se com mais intensidade no comércio 

internacional. Elas remuneram melhor a mão-de-obra, por serem provavelmente 

mais eficientes, empregam funcionários com maior escolaridade e realizam mais 

treinamentos para o pessoal ocupado2. 

A consequência natural é que a inovação tornou-se a mais relevante variável na 

determinação das políticas de crescimento econômico em todo o mundo, suplan-

tando fatores considerados críticos, tais como disponibilidade de recursos naturais, 

acumulação de capital, densidade populacional, poderio militar ou posicionamento 

geopolítico.

Vários países, a exemplo de Estados Unidos, China, Coreia, Israel e muitos outros, 

têm colocado a inovação como eixo central de suas estratégias de retomada do 

crescimento após a crise de 2008. A reunião do G-20 em 2016 na China, por exemplo, 

reafirmou a importância do tema inovação. Os principais líderes mundiais adotaram 

unanimemente o Plano do G20 Sobre Crescimento Inovador, que reflete a intenção 

de identificar caminhos em direção ao crescimento saudável e sustentável3. Para 

o Brasil, que hoje luta para superar a recessão econômica e iniciar um novo ciclo 

de crescimento econômico, a tecnologia é um elemento vital para a elevação da 

produtividade e da competitividade das nossas empresas.

Nesta questão, a situação brasileira é dramática.

 Recentemente, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou um estudo 

comparativo de dezoito países potencialmente concorrentes do Brasil, selecionados 

entre membros do G20 e do Mercosul. Considerando oito categorias distintas – mão-

de-obra, disponibilidade de capital, infraestrutura e logística, tributos, ambiente 

macroeconômico, competição e escala no mercado doméstico, ambiente de negócios, 

educação, e tecnologia e inovação – o Brasil foi mal classificado em todas, sendo 

que em três delas, o país amarga as últimas posições. Na avaliação geral, o Brasil 

ocupou o penúltimo lugar4. 

1 Breakthrough Innovation and Growth. Price Waterhouse Coopers, 2013.

2 ARBIX, Glauco Antônio Truzzi; SALERNO, Mario; DE NEGRI, João Alberto. Inovação, via internacionalização, 
faz bem para as exportações brasileiras. Texto para discussão, Brasília, IPEA, jun/2004.

3 http://www.oecd.org/g20/topics/framework-strong-sustainable-balanced-growth/G20-innovation-
report-2016.pdf 

MARCOS CINTRA - quinta parte.indd   146 23/07/2017   21:59:18



146 147

Inovação no Brasil: uma agenda afirmativa

Em um estudo mais amplo, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, o país 

vem perdendo várias posições, e ocupa a 75ª posição no ranking de competitividade5. 

Na mesma pesquisa, em uma edição anterior, o Brasil estava em 57º lugar. 

Qualquer que seja o ranking considerado, um ponto comum entre eles é o 

fato de que políticas nacionais de inovação demostram íntima relação com o mais 

acelerado desenvolvimento econômico dos países que os lideram.

Apesar da inovação ser posicionada como uma engrenagem central no motor 

do desenvolvimento, esta não surge ao acaso: depende fundamentalmente de inves-

timentos históricos em áreas como a educação, infraestrutura e, principalmente, 

na pesquisa básica e aplicada, formando a tríade básica do crescimento econômico 

moderno, Ciência, Tecnologia & Inovação – CT&I.  Esta tríade se consagrou como 

instrumento fundamental para o desenvolvimento, o crescimento econômico, a 

geração de emprego e renda, a democratização de oportunidades, e mesmo a manu-

tenção da soberania de uma nação. Além disso, influencia profundamente a vida, o 

estilo e os padrões de comportamento da sociedade, moldando as nações do futuro. 

O trabalho de técnicos, cientistas, especialistas, pesquisadores e empresários 

inovadores “pavimenta” a estrada do progresso, colaborando para a consolidação de 

um modelo de desenvolvimento sustentável. É algo essencial, dadas as permanentes 

e justas demandas sociais das populações do mundo. Trata-se de questão de Estado, 

que ultrapassa ideologias ou governos.

os InvestImentos naCIonaIs nas novas teCnologIas

A corrida tecnológica é uma realidade. Os países procuram acelerar seu curso 

de desenvolvimento, sem esperar pelos retardatários. A China, por exemplo, mesmo 

passando por uma crise econômica relevante, anunciou em 2016 uma meta de 

expansão dos dispêndios em P&D de 2,1% para 2,5% do PIB até 2020. A recessão 

global não diminuiu o comprometimento dos governos nacionais com o apoio ao 

desenvolvimento tecnológico. Como afirmou Abbot Lawrence em trecho citado no 

título deste texto, a inovação é um processo cumulativo e sequencial, cujo ritmo 

deve ser mantido permanentemente, sob pena de comprometer os resultados a 

serem obtidos.

4 http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/competitividade-brasil-comparacao-com-paises-
selecionados/ 
5 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-
index-2015-2016/ 
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Informações disponibilizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCT&IC) evidenciam essa continuidade do investimento6, conforme 

mostrado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Dispêndios em P&D, países selecionados (2000-2013, em US$ bilhões)

Os dados disponíveis são de 2013 – portanto, não representam o desempenho 

recente, impactado pelo atual ciclo de recessão econômica. É possível constatar que 

o Brasil, a despeito das dificuldades, conseguiu manter uma trajetória de investi-

mento levemente ascendente. Parte disso corresponde à constituição dos Fundos 

Setoriais criados nos anos 90, que acrescentaram ao orçamento de CT&I recursos 

arrecadados a partir da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 

e deram grande impulso ao Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (FNDCT), que desde então vem sendo a fonte mais importante no 

financiamento das atividades ligadas a C&T&I no Brasil.

No entanto, os dados de 2014 até o presente mostram severas restrições orça-

mentárias nas ações ligadas ao setor a partir do contingenciamento de recursos do 

FNDCT e da disputa em torno da arrecadação da contribuição originada do Fundo 

Setorial do Petróleo (CT-Petro), que correspondia a cerca de 40% do total arrecadado7. 

Também é preocupante constatar que o volume total de dispêndios nacionais é 

uma pequena fração daquele que é concedido pelas nações que lideram a geração 

de riqueza e a corrida tecnológica nos setores mais intensivos em conhecimento.

6 http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/336607/Dispendios_nacionais_em_pesquisa_e_
desenvolvimento_P_D_de_paises_selecionados.html

7 A Lei 12.351/2010 estabeleceu um novo modelo para a partilha dos royalties do petróleo, que passou a 
integrar o Fundo Social (FS) a partir de 2014.
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No período recente, a inovação tem sido um elemento habilitador da mudança 

na geografia da produção industrial. Como exemplo desta tendência, vale lembrar o 

caso da Indústria 4.0, ou Manufatura Avançada, a base para a 4ª Revolução Industrial, 

caracterizada por sistemas ciber-físicos e pela utilização da inteligência artificial, 

em que as máquinas e insumos interagem nas operações industriais, promovendo 

otimização logística e grande aumento de produtividade. Estados Unidos e Alemanha 

têm liderado estas tecnologias, com forte interação entre centros de pesquisa e setor 

produtivo, com grande apoio e liderança de seus governos.

Esse novo paradigma produtivo já influencia fortemente a dinâmica das cadeias 

globais de valor, com fortes impactos econômicos e sociais. Fábricas automatizadas 

e robotizadas demandam cada vez menos mão de obra, que necessita ser cada vez 

mais qualificada. Empresas de ponta estão retornando aos países centrais como os 

EUA por conta destas tecnologias. A produção com tecnologia “migra” mais uma vez, 

deixando de ser atraída pelos baixos custos do trabalho dos países em desenvolvi-

mento como México, China e sudeste asiático. Nota-se com clareza o fenômeno do 

“reshoring”, com o retorno das grandes empresas inovadoras aos países tecnologi-

camente avançados, inclusive com o forte apoio dos governos nacionais8.

O desenvolvimento econômico dos países mais modernos e avançados do 

mundo deve sua pujança à tecnologia e à criatividade de seus sistemas de produção 

e comercialização de bens e serviços. Ao mesmo tempo, amplia-se o gap entre as 

economias tecnologicamente avançadas e aquelas que tem se mostrado incapazes 

de desenvolver conhecimento cientifico e tecnológico capazes de induzir processos 

produtivos inovadores e mais competitivos. 

IndICadores gloBaIs de Inovação

Em 2016, foi divulgado o resultado do Global Innovation Index, um levantamento 

que envolve a análise de mais de 80 variáveis de 124 países. São analisados aspectos 

relacionados a: aspectos institucionais (o ambiente político, regulatório e de negó-

cios), capital humano e pesquisa (educação, pesquisa & desenvolvimento), infraes-

trutura instalada (TICs, infraestrutura geral e questões de sustentabilidade), mercado 

(crédito, investimento e mercado), negócios (trabalhadores do conhecimento, 

vínculos para inovar e absorção de conhecimentos), resultados de conhecimento 

e tecnologia (criação, impactos e difusão do conhecimento) e resultados criativos 

(ativos intangíveis, criatividade online e produtos & serviços criativos).

8 http://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/NEC_Manufacturing_Report_
October_2016.pdf
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O resultado do Brasil no índice é tão desanimador quanto aquele constatado 

pela CNI: o Brasil ocupa o 69º lugar no ranking de transformação do conhecimento 

em agregação de valor econômico, ou seja, em Inovação9. O resultado é muito 

frustrante, especialmente quando avaliamos o montante de dispêndios nacionais 

em Pesquisa & Desenvolvimento, vis a vis a classificação do país na última edição 

publicada do referido índice, conforme a tabela a seguir.

Como pode ser observado, é insatisfatória a relação custo benefício do processo 

inovativo brasileiro. No Global Innovation Index, o país tem resultado pior quando 

comparado, por exemplo, com Panamá, Colômbia, Romênia, Chipre, Austrália e 

Costa Rica.

A inovação é um conceito que não foi assimilado pela sociedade brasileira ao 

longo das últimas décadas. Criaram-se algumas ilhas de excelência tecnológica, 

mas falta um sistema articulado de inovação no país. Não há um processo inte-

grado, capaz de impor maior produtividade aos recursos aplicados em pesquisas. 

Faltam ligações entre os atores do processo. Ou seja, predomina uma visão linear 

do processo em detrimento de uma visão sistêmica.

País

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

G
II 

10
(2

01
6)

Alemanha 2,40 2,39 2,42 2,46 2,42 2,43 2,46 2,45 2,60 2,73 2,72 2,80 2,88 2,85 10

Brasil 1,04 1,06 1,01 1,00 0,96 1,00 0,99 1,08 1,13 1,12 1,16 1,14 1,15 1,24 69

Canadá 1,87 2,04 1,99 1,99 2,01 1,99 1,96 1,92 1,87 1,92 1,84 1,78 1,71 1,62 15

China 0,90 0,95 1,07 1,13 1,23 1,32 1,39 1,40 1,47 1,70 1,76 1,84 1,98 2,08 25

Coréia 2,18 2,34 2,27 2,35 2,53 2,63 2,83 3,00 3,12 3,29 3,47 3,74 4,03 4,15 11

Espanha 0,88 0,89 0,96 1,02 1,04 1,10 1,17 1,23 1,32 1,35 1,35 1,32 1,27 1,24 28

Estados 
Unidos

2,62 2,64 2,55 2,55 2,49 2,51 2,55 2,63 2,77 2,82 2,74 2,76 2,70 2,73 4

Itália 1,01 1,04 1,08 1,06 1,05 1,05 1,09 1,13 1,16 1,22 1,22 1,21 1,27 1,26 29

Japão 3,00 3,07 3,12 3,14 3,13 3,31 3,41 3,46 3,47 3,36 3,25 3,38 3,34 3,47 16

México 0,33 0,35 0,39 0,39 0,39 0,40 0,37 0,37 0,40 0,43 0,45 0,43 0,43 0,50 61

Reino 
Unido

1,73 1,72 1,72 1,67 1,61 1,63 1,65 1,69 1,69 1,75 1,69 1,69 1,63 1,63 3

Rússia 1,05 1,18 1,25 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12 1,12 43

Tabela 1– Dispêndios nacional em relação ao PIB (2000-2013), e posição no Global
 Innovation Index (2016) de países selecionados

9 http://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

10 Fonte: MCT&Ic e Global Innovation Index
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Inovar deve ser pensado em um cenário marcado pela interação entre capital, 

conhecimento e empreendedorismo. Esses elementos devem atuar em um ambiente 

que seja capaz de captar suas ações e integrá-las para que haja eficácia em termos 

da produção de inovação.

Uma das principais características envolvendo a inovação refere-se à necessi-

dade de liberdade de ação dos protagonistas do processo. Inovar requer a manutenção 

de um ambiente institucional que promova e estimule a geração de novos e mais 

sofisticados produtos e crie processos produtivos mais eficientes. 

A rigidez burocrática é um empecilho para a inovação e está contemplada 

no Global Innovation Index: ela está inserida no estudo, em itens como a qualidade 

das normas regulatórias e a facilidade em abrir um negócio e para pagar tributos. 

São elementos classificados nesse trabalho como entrada (input) para o sistema de 

inovação e visam apurar a capacidade de elaboração de regras que simplifiquem a 

rotina do empreendedor que investe em ações inovadoras. 

Liberdade e inovação andam lado a lado. É necessário haver um equilíbrio, pois 

a burocracia tolhe a capacidade de elaboração de políticas eficazes de inovação.  

A excessiva regulamentação asfixia empreendimentos e inibe a implementação de 

projetos no setor produtivo. 

Não é simples o desafio de melhorar o resultado apurado, pois grande parte dos 

indicadores utilizados depende de alterações legislativas e de pesados investimentos 

em educação, infraestrutura e telecomunicações. Mas a formulação de uma agenda, 

pactuada entre as partes já destacadas, constituiria um promissor ponto de partida 

para a melhoria da posição brasileira no quadro mundial. 

o fomento PÚBlICo em Ct&I no BrasIl

O Brasil tem uma longa tradição no apoio à ciência, à tecnologia e à inovação. 

Ainda no século XIX, institutos públicos de pesquisa agronômica foram responsáveis 

por importantes inovações tecnológicas e logísticas principalmente em São Paulo, 

lançando as bases para a acumulação de capital responsável pelo financiamento do 

processo de rápida industrialização daquele estado. O Observatório Nacional teve 

sua origem no período imperial. Em 1900, no Rio de Janeiro, o Instituto Soroterápico 

Federal inicia suas atividades, criando as bases para a consolidação da Fundação 

Oswaldo Cruz. 

Já no século XX, as universidades públicas compartilharam com os institutos 

de pesquisa o desafio de realizar importantes contribuições à CT&I no Brasil.  
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Notadamente, físicos, médicos e outros especialistas contribuíram para o enfrenta-

mento de importantes problemas nacionais como o controle de doenças tropicais 

e a expansão das áreas agricultáveis brasileiras, como o cerrado.

 O Estado brasileiro vem se comprometendo desde então com o apoio siste-

mático à CT&I.  Prova disso é a fundação, em 1951, do CNPq, visando o fomento à 

pesquisa científica, e a criação da Petrobras, que desde a sua origem fomentou a 

pesquisa em seus laboratórios. A Finep foi constituída em 1967 para apoiar a pesquisa 

científica, tecnológica e a engenharia nacional. Em 1973 foi organizada a Embrapa, 

contemporaneamente à criação da EMBRAER. Assim como a Petrobras, iniciou firme 

trajetória de investimento no desenvolvimento tecnológico, mobilizando cadeias de 

fornecedores e instituições parceiras.

É possível afirmar que o Brasil, especialmente por meio do setor público, conta 

hoje com rico e diversificado parque instalado de instituições de pesquisa científica 

e tecnológica acumulado ao longo de décadas de investimentos públicos, e em muito 

menor escala, privados. Segundo recente levantamento feito pelo IPEA/FINEP/CNPq, 

foram identificadas no Brasil 4.857 infraestruturas de pesquisa tecnológica e cien-

tífica vinculadas a mais de 180 diferentes universidades e instituições públicas ou 

particulares11.Vale lembrar, segundo o mesmo trabalho, que a título comparativo, 

levantamento semelhante feito nos EUA identificou cerca de 15 mil laboratórios 

em 1990.

Segundo o Manual de Oslo12, documento elaborado sob a égide da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Comissão Europeia, 

inicialmente, o progresso tecnológico era visto como um processo linear simples, 

que tinha início na pesquisa científica básica e avançava para aplicações tecnoló-

gicas. Com base nessa ideia, bastava uma política voltada à ciência que a inovação 

ocorreria. A visão atual do progresso tecnológico contempla um processo sistêmico: 

prioriza a importância de uma abordagem integrada na elaboração e implantação 

de políticas de inovação. Ou seja, a visão contemporânea da inovação se pauta pela 

interface entre os atores do processo, sejam eles agentes públicos ou privados.

Ciente dessa nova visão, a partir da primeira década do século XXI, o Governo 

Federal introduziu políticas nacionais de fomento ao desenvolvimento industrial 

11 De Negri, F. e Squeff F.H.S,  O Mapeamento da Infraestrutura Científica e Tecnológica no Brasil, in De Neri 
F. e Squeff F.H.S (orgs) Sistemas Setoriais de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil, IPEA, FINEP, 
CNPq, 2016

12 MANUAL DE OSLO. Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação 
Tecnológica: OCDE e FINEP. 2004.
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e tecnológico: a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce, 2004-

2007), o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACT&I, 2007-2010), 

acompanhado pela Política para o Desenvolvimento Produtivo (PDP, 2008-2011) e o 

Plano Brasil Maior (2011-2014), complementado pelo Plano Inova Empresa (2013-2014) 

e pela Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia & Inovação (ENCT&I, 2012-2015, 

seguida no atual governo pela ENCT&I 2016-2022).

Reafirmada a importância de CT&I como elemento central de seu desenvolvi-

mento, o governo brasileiro aprovou a Emenda Constitucional nº 85 em 2015, que 

consagra a responsabilidade do Estado na promoção do desenvolvimento científico, 

da pesquisa, da capacitação científica e tecnológica e da inovação, e autoriza a 

interação entre as Instituições de Ciência & Tecnologia (ICTs) e Empresas, por meio 

do compartilhamento e permissão de uso de laboratórios, equipamentos e demais 

instalações, para pesquisas tecnológicas e inovação, como também, o compartilha-

mento do capital humano existente nas ICTs, em projetos de PD&I.13. 

Numa outra vertente, o sistema educacional brasileiro está atento à premente 

necessidade de estimular a formação nas matérias curriculares e competências 

chamadas de TEMC (tecnologia, engenharia, matemática e ciências), ou STEM (science, 

technology, engineering, e mathematics, em inglês), sem o que o país estará despreparado 

para recepcionar os avanços tecnológicos aplicados ao processo produtivo moderno.

No plano orçamentário, o governo brasileiro vem dedicando parte significativa 

de suas receitas ao fomento à ciência e tecnologia. Pouco mais de 0,9% do PIB vem 

sendo aplicado pelo setor público no apoio a essas atividades. Trata-se de significativo 

e louvável esforço governamental, e que resultou, dentre outros impactos, no Brasil 

estar situado em 14º lugar dentre os maiores países produtores de conhecimento 

científico no mundo. Em termos de depósitos de patentes, o Brasil ocupava em 2015 o 

27º lugar, com expressiva participação de instituições de pesquisa. O gráfico 2 mostra 

a evolução dos números de artigos e de patentes, nos últimos anos, evidenciando 

evolução em ambos (com inegável destaque para a produção de artigos publicados).

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCT&IC) anun-

ciou em maio de 2016, durante o lançamento da Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (ENCT&I), a meta de alcançar o patamar de 2% do PIB em 

investimentos em CT&I até 2020, partindo da modesta cifra atual de 1,27% aferido 

pelo MCT&IC em 2014.

13 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm
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Se, por um lado, nossos dispêndios nacionais são incompatíveis com a intenção 

de fazer frente aos líderes globais, por outro, o Brasil tem destaque em relação a 

países relevantes como Espanha, Itália e Reino Unido. A prioridade que vem sendo 

dada ao setor de C,T&I pelo governo brasileiro o coloca em posição de liderança 

entre os países de renda média no mundo, conforme pode ser visto no Gráfico 3.

Gráfico 2 – Evolução do Depósito de Patentes e de Artigos Brasileiros Publicados  
em Periódicos Internacionais (2000-2014)

Gráfico 3 – Dispêndios em P&D, países selecionados (2000-2013, em US$ bilhões)

Além do FNDCT ser o principal fundo dedicado a CT&I, seu apoio tem viabilizado 

o desenvolvimento de um conjunto de pesquisas relevantes em diferentes setores 

e segmentos produtivos: na área de saúde, por exemplo, o apoio do Fundo está 

permitindo o desenvolvimento de pesquisas para a prevenção e a cura dos efeitos 

do Vírus da Zika, além do desenvolvimento de vacinas e medicamentos cada vez 

mais necessários e acessíveis à população. No caso do segmento aeronáutico, por 

exemplo, ao longo dos últimos 15 anos, foram estabelecidos mais de 50 convênios 

entre a Finep e o ITA, totalizando mais de R$ 120 milhões, e que permitiram que a 

instituição tivesse as condições de realizar pesquisas de ponta em conjunto com 

o setor produtivo. Para levar essas e demais tecnologias ao mercado, a Finep esta-

beleceu mais de 20 contratos com a Embraer ao longo deste período, totalizando 
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mais de R$ 600 milhões14, e que permitiram novas tecnologias para modelos como 

o Phenom 100, os Legacy 450 e 500, e o KC 390. O mesmo se pode dizer em relação aos 

segmentos do Agronegócio, Petróleo e Gás e Biocombustíveis, em que os recursos 

disponibilizados pela Finep e pelo FNDCT permitiram que o país fosse um dos 

principais líderes tecnológicos mundiais. Em termos de infraestrutura científica de 

ponta, o apoio com esses recursos tem sido essencial para o desenvolvimento do 

Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), os projetos 

laboratoriais estruturantes como o Sirius de Luz Sincroton, o Reator Multipropósito 

Brasileiro (RMB), o Super Computador Santos Dumont, a Torre Alta de Observação 

da Amazônia, o Navio de Pesquisa Hidro Oceanográfico e importantes projetos em 

setores como Energia, Telecomunicações, Semicondutores, Medicina, Química e 

Defesa, entre outros.

 A despeito dos montantes anualmente dedicados ao tema e da importância dos 

investimentos que são realizados, pesam sobre o orçamento público duas ameaças, 

paradoxalmente originadas no próprio governo federal.

A primeira diz respeito aos contingenciamentos impostos aos valores arre-

cadados para o FNDCT. Os recursos arrecadados para o FNDCT são submetidos à 

Desvinculação de Receitas da União (DRU), que excluiu da previsão orçamentária, 

até 2015, 20% do total e, desde 2016, passou a excluir 30% do mesmo montante. 

Além disso, os recursos tem sido alvo de um “contingenciamento brando, dado que 

os seus orçamentos anuais – ou seja, o valor total autorizado para execução – são 

sistematicamente menores do que aqueles arrecadados e destinados ao Fundo.

Apesar de sua importância fundamental, os recursos disponíveis para a ativi-

dade de CT&I no país têm sido cada vez menores. Considerando os termos do Decreto 

9.018/2017, o FNDCT possivelmente terá em 2017 o menor orçamento da sua história 

recente, em termos reais, conforme visto no Gráfico 41516, a seguir.

A análise mais detalhada da questão torna a visão ainda mais dramática.  

O processo de elaboração do orçamento público impõe ainda outras perdas ao FNDCT. 

Tendo como referência o ano de 2015, fica evidente a pesada política de restrição ao 

investimento em CT&I praticada há alguns anos (Gráfico 5).

14 A maior parte em recursos de crédito – R$ 526 milhões

15 Fonte: Área de Controladoria - Finep

16 Obs: *Orçamento e Arrecadação 2017 – Conforme PLOA 2017 / Limite de Empenho e Pagamentos 2017: 
Conforme Estimativa Finep
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A esse problema, soma-se ainda aprovação da Emenda Constitucional 95, 

em dezembro de 2016, que limitou os investimentos do Governo Federal17 e afeta 

também o orçamento de CT&I. 

Por fim, há que avaliar ainda as discussões relacionadas a possíveis mudanças 

na administração dos recursos do FNDCT, que vão desde as propostas de fortaleci-

mento da governança até casos mais extremos, como a discussão da descentralização 

dos recursos arrecadados pelas suas diferentes fontes, que passariam a ser geridas 

pelos respeCT&Ivos ministérios setoriais, ao invés do MCT&IC, como ocorre hoje.

Gráfico 5 – Recursos Arrecadados e autorizados para pagamentos no FNDCT, em 2015
(em R$ milhões)

Gráfico 4 – Arrecadação e Orçamento aprovado para o FNDCT, a valores constantes (2006-2017) 
(em R$ milhões)

17 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm 
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Esse modelo proposto se inspira naquele implementado pelo governo dos 

Estados Unidos e tem diversos defensores na administração pública federal.  

A principal vantagem desta “descentralização” seria a de garantir maior proximi-

dade temática entre os desafios quotidianamente enfrentados pelos ministérios e 

o comando dos institutos de pesquisa que estariam, assim, mais próximos de uma 

gestão orientada para a resolução de problemas específicos.

No que pese a experiência exitosa dos EUA, cumpre lembrar que há igualmente 

modelos de gestão científica e tecnológica igualmente exitosos e fortemente centra-

lizados, como Israel, e China. Ademais, o modelo brasileiro já conta com significativa 

descentralização de gestão, visto que apenas 40% dos recursos públicos federais 

para o setor de C&T são atualmente geridos pelo MCT&IC.

Vale ainda apontar para um detalhe crucial nesta questão: o volume de recursos 

destinados pelo governo americano tem sido, via de regra, dez a quinze vezes 

superior àquele destinado pelo governo brasileiro, conforme já fora demonstrado 

anteriormente. Num volume tão elevado, a descentralização de recursos é viável e 

desejada. Mas na realidade brasileira, na qual os volumes são modestos em valores 

absolutos e onde CT&I não estão consagradas como prioridade nacional, há o risco 

desse orçamento pulverizado ter o tratamento incompatível com a sua importância 

estratégica. Ministérios com atividades finalísticas tais como saúde, educação, e 

defesa poderão perder o foco nas atividades de P&D considerando a complexidade 

de seus problemas operacionais e funcionais quotidianos.

Nesse sentido, a existência de um comando centralizado, como ocorre atual-

mente na gestão do FNDCT, potencializa os recursos das diversas fontes para a 

consecução de objetivos estratégicos sistêmicos, e minimiza os riscos de desvios de 

rumos no caso de maior dispersão dos mecanismos de administração. Não obstante, 

continua necessário aprimorar a governança do FNDCT, inclusive com a presença 

mais atuante dos respeCT&Ivos ministérios finalísticos na gestão dos fundos seto-

riais através de seus comitês diretores. 

 É importante entender que há uma diferença fundamental entre investimentos 

em CT&I e demais gastos ou inversões públicos. 

Cortes de gastos como investimentos em infraestrutura convencional, por 

exemplo, têm efeito semelhante ao de uma corrida em que a velocidade do atleta 

é reduzida, mas a linha de chegada continua à vista. Uma eventual re-acelaração 

do corredor é capaz de recuperar a defasagem causada pela perda momentânea de 

velocidade, levando-o à linha de chegada, ainda que como retardatário. Em Ciência, 

Tecnologia e Inovação, o impacto é diferente: a corrida se dá em pista escorregadia e 
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pedregosa, na qual a linha de chegada é dinâmica e indefinida. Ela se desloca rápida 

e permanentemente em direção imprevisível. Qualquer desaceleração do corredor 

pode fazê-lo perder sua posição no pelotão de frente, e consequentemente perder 

de vista a linha de chegada, descolando-se da sempre mutante fronteira tecnológica.

A incerteza é o ponto de partida para a tomada de decisão a respeito de levar 

adiante um processo de inovação, mas ela pode ser transformada em risco através 

de levantamentos e pesquisas no intuito de indicar a probabilidade de obtenção de 

sucesso com o lançamento de um produto novo ou de um insumo alternativo. Ou 

seja, inovar é algo sempre incerto e o máximo que se pode obter nesse processo é 

estimar a possibilidade de sucesso e de fracasso em seu resultado.

Por conta das incertezas e riscos inerentes à inovação, o Estado assume papel 

relevante para a eficiência e eficácia do processo. O compartilhamento do risco entre 

os agentes público e privado deve ser um dos fundamentos do sistema de inovação.

Como se trata de processo gerador de externalidades, a inovação tem potencial 

para gerar assimetrias de retornos. Nesse sentido, da mesma forma que o compar-

tilhamento dos riscos entre os agentes públicos e privados implica em redução da 

insegurança e proporciona maior eficácia para o sistema, o retorno também deve 

ser compartilhado visando reduzir as potenciais iniquidades na distribuição dos 

benefícios.

Outra particularidade da atividade de inovação se refere ao fato de ela estar 

inserida em um contexto de falha de mercado. Nesse sentido o Estado assume papel 

como condutor do processo, classificando-o como um bem público. Segundo a teoria 

tradicional do bem estar social, a alocação ótima dos recursos produtivos se dá pela 

atuação dos agentes produtores de bens privados em um mercado competitivo. A 

inovação, por ser uma atividade de elevada incerteza, deve ser tratada como um 

bem público, onde o Estado tem o papel de minimizar essa característica, comparti-

lhando riscos e minimizando custos, visando a geração de externalidades positivas 

para a sociedade.

O financiamento à infraestrutura com o objetivo de reproduzir o capital apre-

senta uma governança mais conservadora e de baixa incerteza. Os modelos empresa-

riais representam, com precisão, as relações de investimento e receita. A construção 

de uma linha de transmissão de energia, por exemplo, prevê um investimento que, 

num prazo determinado, resulta na adição de capacidade de um montante específico 

de energia através da rede. Já o financiamento a CT&I é diferente: há um elemento 

de incerteza tecnológica que pode alterar as relações de investimento, prazo e 

retorno – ou mesmo determinar um retorno econômico nulo ou até negativo. Vê-se, 
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portanto, que o financiamento à inovação é significativamente diferente daqueles 

concedidos para a construção de equipamentos públicos como escolas, estradas, 

hospitais, ou para ampliação da capacidade produtiva convencional.

Apesar da incerteza, o desenvolvimento de projetos de natureza inovadora 

tem um potencial relevante de gerar externalidades positivas, seja pela capacitação 

dos recursos humanos envolvidos, pela acumulação de conhecimentos científicos 

e tecnológicos que subsidiarão os futuros projetos de desenvolvimento, além de 

impactos sociais e ambientais relevantes. Disso, depreende-se que um conjunto de 

determinados projetos de pesquisa podem oferecer um retorno econômico imediato 

nulo, no entanto poderá servir como base para o desenvolvimento de inovações de 

alto impacto. 

O exemplo mais notório da atualidade, apresentado por Mariana Mazzucato, 

é a árvore de tecnologias cujo desenvolvimento foi financiado pelo governo ameri-

cano e, anos depois de se tornarem públicas, foram incorporadas e resultaram na 

ascensão da Apple no mercado global, primeiro com o desenvolvimento do iPod (2001) 

e posteriormente com o iPhone (2007)18. O fato de uma parte daquelas tecnologias 

ter demorado muitos anos para serem aplicadas em produtos e processos não as 

desqualifica. É preciso repensar a lógica burocrática convencional que classifica 

pejorativamente como “dano ao Erário” qualquer fracasso individual de projeto, e 

mesmo sendo bem sucedido, quando seu resultado não é na magnitude esperada. 

A visão correta do fomento a CT&I é a da promoção de resultados de forma sistê-

mica: daí ser importante que haja diversas instituições que detenham infraestrutura 

de pesquisa adequada, assim como pode ser benéfico que haja diversas organizações 

desenvolvendo novas tecnologias. Algumas serão muito bem-sucedidas, outras 

tantas serão gradativamente incorporadas a outras rotas tecnológicas, e haverá 

ainda aqueles casos nos quais os projetos resultarão em fracasso, mas ainda assim 

propiciarão a acumulação de competências científicas e tecnológicas. Em função 

disso, é preciso ver os projetos apoiados como portfólio, e não de forma individual.

Em relação à complexidade do financiamento à inovação, é preciso ter em 

mente que as empresas e ICTs possuem fontes de apoio cada vez mais diversas.  

O fenômeno já foi observado e descrito na Europa, onde tem sido evidenciada a 

participação de instituições continentais, nacionais e regionais no apoio a organi-

zações isoladas ou mesmo em redes internacionais19. No plano privado, empresas 

18 http://www.congressodeinovacao.com.br/apresentacao-interna/4
19 Kuhlmann, Stefan. Future governance of innovation policy in Europe — three scenarios. Research Policy 
Volume 30, Número 6, jun/2001, pp.953–976
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recebem apoios simultâneos de agências de fomento nacionais e regionais, bem 

como de investidores privados e outros atores.

Sem a preservação e ampliação dos investimentos em CT&I, perderemos a 

corrida tecnológica, e consequentemente nossa posição em setores como o aero-

náutico, o agronegócio e o automobilístico. Da mesma forma corre-se o risco de 

atrasos em outras tecnologias promissoras, como bio e nanotecnologia, medicina 

personalizada, telemedicina, energia renovável, manufatura avançada e economia 

criativa, que são as principais tendências mundiais.

o InvestImento PrIvado em Ct&I no PaÍs

A economia brasileira se ressente da baixa produtividade e da modesta compe-

titividade que predominam em todos os setores. Em um momento de recessão 

global, os governos nacionais implementam ações para a superação da crise. E um 

elemento essencial para um desfecho satisfatório é que, ao estímulo público, ocorra 

uma resposta compatível do setor privado. A simbiose virtuosa entre a ação pública 

e a privada ocorre de duas maneiras paradigmáticas.

A primeira é o investimento público em ações de formação de recursos humanos 

qualificados e no investimento e na manutenção de infraestrutura de pesquisa 

básica, em geral multiusuários. Nesta categoria se incluem as universidades, os 

laboratórios e institutos de pesquisa públicos e o financiamento de atividades cientí-

fico-acadêmicas que formam as fundações do processo de geração de tecnologia e de 

inovação que será aplicado no setor produtivo privado. Além disso, o Governo Federal 

mantém uma ampla estrutura de instituições que cooperam e transferem conheci-

mentos para o setor privado. O mapa a seguir evidencia a distribuição geográfica dos 

institutos de pesquisa vinculados ao MCT&IC, que se somam àqueles vinculados 

aos demais ministérios, bem como aos Estados e Municípios do país (Figura 1)20.

A segunda vertente decorre da oferta de crédito subsidiado para projetos de 

inovação, com o intuito de compartilhar riscos com as empresas uma vez que o 

retorno privado não reflete adequadamente o retorno social dessas atividades.  

O crédito é o apoio adequado para estratégias de investimento sistemático: a 

empresa capta recursos subsidiados, investe e amortiza sua dívida com os resultados 

decorrentes do seu projeto e capitaliza um excedente, que servirá para a percepção 

de lucros e para os investimentos futuros. Uma faceta dessa ação colaborativa se 

encontra nos co-investimentos público-privados em capital acionário de empresas 

20 Fonte: Estratégia Nacional de Ciência e tecnologia (2016-2022)
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Figura 1 – Institutos de pesquisa públicos Federais no Brasil

inovadoras do setor privado, no uso das compras governamentais como instrumento 

de alavancagem da demanda interna por produtos inovadores de base tecnológica 

produzidos internamente, e em encomendas públicas a empresas selecionadas 

para atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos de interesse nacional.

Uma questão a ser observada, no entanto, é a baixa proporção do investimento 

privado em comparação ao investimento governamental. 

Em países como a Coréia do Sul, China e Japão, o investimento privado chega a 

quase quatro vezes o total do investimento público. Segundo dados oficiais, e mantido 

o orçamento público dedicado, o setor empresarial deveria investir quase o dobro dos 

recursos atualmente disponibilizados. O Gráfico a seguir ilustra a questão (Gráfico 6).
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Sendo assim, um dos grandes desafios para o Brasil é superar a pouca capa-

cidade que o recurso público dedicado a CT&I tem demonstrado para alavancar 

investimentos privados.

No Brasil, a evolução desses dispêndios pode ser observada no Gráfico 721.

Gráfico 6 – Investimento Privado em P&D de países selecionados, em
 relação ao Investimento Nacional Total em P&D (2013)

Gráfico 7 – Investimento em P&D público e privado no Brasil (2000-2014)

Feitas as observações acima, convém indagar por que as empresas brasileiras 

investem pouco em inovação.

Um importante fator que explica esse comportamento é o desfavorável 

ambiente institucional brasileiro. Na visão do empresariado nacional o quadro 

regulatório e legislativo brasileiro é desestimulante, destacando-se a burocracia, 

alta carga tributária, impedimentos à importação de insumos e equipamentos 

estratégicos, morosidade na obtenção de patentes, e ainda a falta de percepção da 

sociedade acerca da importância da inovação e do conhecimento científico para o 

desenvolvimento econômico.

Em comparação às economias mais avançadas, o Brasil apresenta um sistema 

financeiro incompatível com os investimentos em CT&I. Dado o nosso patamar de 

taxas de juros e a incerteza que acompanha a busca por novos produtos e processos, 

21 Fonte: MCT&IC
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é natural que o empresário se sinta intimidado em considerar a hipótese de investir 

em projetos de alto risco. 

A questão comum para o sistema financeiro e para as empresas que inovam ou 

pretendem inovar, é a urgência da necessidade de evoluir na cultura da governança 

corporativa para a inovação, inclusive com uma aproximação dos atores que empre-

endem esforços correlatos, como institutos de pesquisa, universidades e startups. 

Por fim, é importante lembrar também que grande parte das maiores empresas 

instaladas no Brasil são multinacionais, que possuem seus centros de pesquisa 

em outros países, e que não se sentem estimuladas a duplicar esforços no Brasil. 

No plano da pesquisa científica, o investimento privado ainda é incipiente e 

precisa ser estimulado, para que as empresas brasileiras possam colher os mesmos 

frutos que são colhidos pelas suas concorrentes globais. 

É necessário ter em mente que o Brasil é o país de nascimento de grandes nomes. 

Não é preciso recorrer ao passado. Personalidades como o engenheiro químico 

Celso Grebogi, o engenheiro de computação Dalton Camargo, e o neurocientista 

Miguel Nicolelis já figuraram em listas de candidatos ao Prêmio Nobel e de outros 

prêmios científicos, dada a notoriedade dos seus estudos. Outros nomes ocupam 

posições de cientistas-chefes em instituições que atuam na fronteira tecnológica 

global, como o físico Antonio Hélio de Castro Neto na pesquisa do grafeno, um dos 

materiais do futuro. Grandes especialistas deixam o país pela falta de recursos para 

o desenvolvimento das suas pesquisas, como a neurocientista brasileira Suzana 

Herculano-Houzel, que atualmente milita na Universidade Vanderbilt, nos Estados 

Unidos. Outros persistem, mas em terreno nacional inóspito, como Celina Turchi, que 

foi listada no rol de dez cientistas mais importantes no mundo em 2016, segundo 

a revista Nature. É necessário alertar: se o empresariado brasileiro não estreitar o 

relacionamento com os notórios pesquisadores brasileiros, outros o farão.

É prioritário para o país alterar esse quadro. Não se trata de repudiar o modelo 

de atuação cientifico-tecnológico brasileiro. E muito menos de mimetizar modelos 

aplicados em outros países de forma indiscriminada. Antes, há que se aperfeiçoar 

o ecossistema de ciência e inovação brasileiro observando modelos alternativos 

de sucesso, mas com respeito às características institucionais do país. A diferença 

entre os arranjos institucionais não implica que um modelo seja necessariamente 

melhor que o outro. É crucial aprimorarmos o modelo brasileiro, buscando melho-

rias sem motivar grandes resistências que possam desperdiçar tempo, energia e os 

limitados recursos disponíveis.
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HÁ alternatIva?

O Brasil é uma Nação detentora de enorme potencial de desenvolvimento. A 

ciência brasileira é reconhecida internacionalmente, e está na fronteira tecnológica 

em áreas estratégicas. Mas é necessário ir além, firmar uma agenda afirmativa, capaz 

de integrar as prioridades e aspirações de governo, academia, empresas e sociedade.

Para o governo, a ação primordial de uma agenda afirmativa é a proteção e o 

fortalecimento do FNDCT, principal fonte de recursos para o financiamento público 

da C&T&I. As instituições de ensino e pesquisa brasileiras já estão instaladas, mas 

necessitam de modernização e sobretudo de foco para prosseguirem com suas 

atividades precípuas.

 Com certeza, não há como deixar de apoiar o esforço do governo no equacio-

namento dos severos desequilíbrios fiscais gerados ao longo dos últimos anos. Sua 

imediata correção é fator de sobrevivência econômica e de criação da pré-condições 

para a retomada do crescimento e desenvolvimento nacionais. Contudo, há que se 

usar réguas distintas para situações desiguais, sob pena de inviabilizar em definitivo 

o posicionamento do Brasil entre as economias que se inserirão no rol daquelas 

que irão liderar o novo mundo que tem sido delineado com tecnologias disruptivas.  

O setor de C&T&I deve ser visto pela sociedade e pelo governo como elemento essen-

cial na superação dos problemas fiscais atuais, e não como um incômodo encargo 

a ser reduzido em momentos de necessária contenção orçamentária.

É necessário assegurar o acesso aos recursos do Fundo Social (FS), para que a 

Finep, CNPq,  e demais instituições públicas de fomento a C&T&I possam promover 

mais acentuadamente o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Nesse 

sentido, torna-se fundamental concluir o ciclo de regulamentação daquele fundo, 

liberando recursos acumulados e inativos para ações necessárias ao desenvolvi-

mento da C&T&I brasileiras.

A questão não se esgota no aporte de recursos, mas se estende à melhor utili-

zação do orçamento disponibilizado. 

Considerando a relativa escassez de recursos financeiros, a meta de equiparar o 

Brasil às nações que lideram as revoluções tecnológicas mundiais força a priorização 

de objetivos e o foco em ações estratégicas. Nesse sentido, há que explicitar quais 

são os segmentos e as rotas tecnológicas nos quais haverá investimento continuado. 

Não há como estimular a busca pela competitividade global se os recursos forem 

pulverizados, e continuarem a ser utilizados sem um adequado planejamento 
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estratégico capaz de definir ações prioritárias e focar em programas onde o país 

disponha de vantagens competitivas e de maior retorno social

Além da questão orçamentária, o Governo deve protagonizar outras ações 

para estimular o comportamento inovador. Medidas políticas e legislativas devem 

promover ações como a intensificação das parcerias entre ICTs e empresas. Histori-

camente, essas parcerias têm sido estimuladas por meio de ações como as chamadas 

públicas de cooperação ICT-Empresa, operacionalizadas pela Finep, assim como  

os programas implementados pelas Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa.

O acesso ao apoio governamental deve ser simplificado. Os institutos de pesquisa 

e as empresas devem dispender mais esforços na consecução dos seus objetivos 

de CT&I e menos esforços na gestão administrativa dos recursos recebidos. Devem 

ser eliminadas do apoio público todas as certidões, os relatórios, os procedimentos 

administrativos, as exigências de trâmites que não sejam essenciais para o desen-

volvimento dos projetos. O essencial é que haja concentração de esforços públicos 

na avaliação de metas e objetivos a serem atingidos, e não nos procedimentos e 

processos intermediários de acompanhamento e auditoria, como é requerido hoje 

pelos órgãos públicos de controle. Prioritariamente há que se cobrar resultados, e 

não procedimentos.

Parte desse objetivo poderá ser atendida com a publicação do decreto que regu-

lamentará a Lei 13.243/1622, conhecida como o Marco Legal de CT&I, no qual estão 

determinadas diversas, mas não todas, medidas com essas finalidades.

Ao mesmo tempo, a academia brasileira precisa formular estratégias para 

ampliar a cooperação com as empresas. Há casos notáveis de colaboração, especial-

mente após a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica, criados a partir da publi-

cação da Lei 10.973/04, a Lei da Inovação. Mas é necessário ir além e massificar esse 

comportamento. Além da interação com empresas, há que atrair novos recursos para 

o custeio das atividades que são desenvolvidas pelas universidades para o atendi-

mento das demandas empresariais. É urgente fazer com que a pesquisa desenvolvida 

nos institutos de pesquisa públicos e nas universidades seja predominantemente 

orientada para o atendimento a demandas do país, convergindo para o atendimento 

às necessidades de formação e qualificação de profissionais e ao desenvolvimento 

de pesquisas que possam gerar resultados positivos para a sociedade.

Em relação às empresas, a principal referência nacional para a compreensão 

do comportamento empresarial em relação à inovação é a Pesquisa Industrial de 

22 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm
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Inovação Tecnológica (PINTEC), realizada pelo IBGE desde 2000. Sua última edição 

revelou que cerca de 40% das empresas inovadoras do Brasil (17,3 mil empresas), 

declararam ter recebido algum apoio do governo para suas atividades durante o 

período 2012-2014, proporção maior que a observada no período 2009-2011 (34,2%).

Esse apoio público, no entanto, acabou preponderantemente direcionado para 

a aquisição de máquinas e equipamentos, item relevante para o cotidiano das 

empresas, mas com menor potencial de geração de inovações disruptivas. Mais 

de 14 mil empresas (75% das que receberam apoio público) atuaram dessa forma.

Um movimento a ser destacado na pesquisa é a mudança na composição do 

investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) das empresas nacionais. Desde 

2008, elas estão reduzindo o volume de investimentos em P&D realizados interna-

mente e ampliando os projetos em parceria com institutos de pesquisa, universi-

dades ou outras empresas. Esse movimento precisa ser melhor compreendido, mas 

pode ser positivo. As relações de interação entre universidades e empresas estão 

aumentando, ou seja, o conhecimento científico e tecnológico gerado nas universi-

dades está mais presente no conteúdo de inovação das empresas. 

No tocante aos recursos humanos, é urgente o aproveitamento da forte 

presença de pesquisadores e cientistas brasileiros no exterior como cabeças de 

ponte no aprofundamento da cooperação científica e tecnológica internacional e no 

maior intercâmbio entre profissionais e cientistas em programas ligados a centros 

de pesquisas localizados nos países que lideram os rankings de desenvolvimento 

econômico e social.

Igualmente importante é a introdução de cultura inovadora nas empresas 

brasileiras, mediante investimento em ações para fortalecer a gestão e a governança 

corporativa nas empresas de todos os portes.23

Por fim, em relação à sociedade, há grandes desafios a serem vencidos. 

Uma questão relevante é a percepção de certo “distanciamento” e falta de 

percepção da importância e do papel estratégico da CT&I na construção da socie-

dade brasileira futura.

 Uma sondagem realizada em 2015 pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(CGEE) revelou que mais de 70% da população brasileira acredita que C&T geram 

só benefícios, ou mais benefícios do que malefícios. Apesar da opinião positiva, 

a maioria esmagadora dos respondentes (83,9%) não recorda o nome de alguma 

23 http://www.innovationmanagement.se/2013/05/03/what-is-innovation-governance-definition-and-
scope/
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instituição que se dedique a fazer pesquisa científica no país. O mesmo ocorreu 

quando os respondentes foram perguntados pelo nome de algum cientista brasileiro 

importante (93,3%)24.

É preciso superar esse distanciamento e sensibilizar a população. O cidadão 

brasileiro deve ter a oportunidade de acreditar no poder de transformação do país 

por meio de CT&I. Quanto mais a sociedade compreender a importância desses 

investimentos, melhor será a ambiência política para a discussão de estratégias 

consistentes para o Brasil. 

É fundamental, portanto, que a sociedade brasileira consolide a percepção 

de que é na economia do conhecimento e na aplicação de ciência e da tecnologia 

nas relações econômicas e sociais onde se encontram as verdadeiras fontes do 

crescimento econômico e da melhoria da qualidade de vida da população. 

Sem investimentos significativos em CT&I, perderemos as poucas corridas 

tecnológicas nas quais ainda temos condições para disputar a liderança. Minimizar a 

importância do tema, relegando-o a um futuro de menor peso político, resultaria na 

desestabilização das estratégias apoiadas em setores como aeronáutico, agronegócio 

e automobilístico, além de outras tecnologias promissoras.

Os debates sobre a austeridade fiscal e o contingenciamento de gastos devem 

ser particularizados no caso do orçamento público de CT&I. A aplicação de cortes 

lineares poderá inviabilizar a promoção de ações no campo da C&T&I que, como 

visto acima, possui dinâmica interna e significado estratégico diferenciados, e que 

ainda não foram devidamente percebidos pela sociedade brasileira. 

Ou se consolida uma estratégia assertiva de estímulo a CT&I, ou o país sofrerá 

danos irrecuperáveis no médio e longo prazos.

24 http://percepcaoCT&I.cgee.org.br/
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Redução do estado e companhias 
abeRtas como veículo paRa 

cRescimento econômico

Antonio Duarte Carvalho de Castro 

os eFeitos da cRise

Em 2016 o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro encolheu 3,6%, o segundo 

resultado negativo consecutivo, após uma redução ainda maior do PIB em 2015 

(3,8%), levando o país à pior crise da sua história. As razões aparentes são inúmeras 

e antigas, entre elas a má gestão das contas públicas e a instabilidade política, que 

determinaram um clima permanente de incertezas no país e afastaram os inves-

timentos produtivos.

Não cabe aqui detalhar causas já tão debatidas e conhecidas, mas sim tentar 

lançar um olhar sobre razões históricas que levam a economia brasileira, ao longo 

de várias décadas, a não conseguir manter uma trajetória consistente e segura, 

permanecendo em um processo que os economistas chamam de “stop and go”.

Ao longo dos últimos 16 anos, a taxa média de crescimento do Produto Interno 

Brasileiro (PIB), até 2016, ficou em torno de 3% ao ano, porém sem seguir uma linha 

de estabilidade consistente. Tivemos anos com crescimento de mais de 7% e outros 

com crescimento ínfimos e até negativos como em 2015 e 2016, o pior desempenho 

consecutivo do indicador ao longo de sua história.
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Cabe aqui, portanto, uma óbvia pergunta: por que nos últimos 16 anos o desem-

penho da economia brasileira não se sustentou? Alguns economistas justificam 

este resultado, em parte, pela baixa performance do investimento em relação ao 

PIB que oscilou de 18,3% em 2000 para 16,4% em 2016, tendo alcançado seu valor 

mais elevado no biênio 2010/11, quando atingiu 20,6% do PIB.

A baixa dinâmica da economia brasileira, nas últimas décadas talvez se explique 

pelo comportamento dos investimentos, que sistematicamente se mantiveram em 

níveis reduzidos. Os estímulos ao crescimento, em sua maioria, estão baseados no 

consumo doméstico, gasto público e exportação de commodities. Embora relevante, 

este caminho é insuficiente para manter a expansão e acumulação de capital, o que 

se reflete no nível reduzido da atividade econômica e da demanda efetiva.

Outra razão determinante do baixo nível de investimento são as taxas de juros 

no Brasil, muito elevadas e que balizam as taxas de longo prazo, o que inibe qualquer 

motivação ou decisão de investimento por um período maior de tempo.

RetRospectiva

Apesar de todos os bons resultados alcançados pelo Plano Real, um de seus 

pecados foi não ter estabelecido parâmetros efetivos para controlar os gastos 

públicos. Sem regras, o país enfrentou em 1997 e 1998 novas crises de balanço de 

pagamento. De certa forma, essas crises serviram para os agentes econômicos 
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aceitarem as medidas do Fundo Monetário Internacional (FMI), que passou a exigir, 

como uma das contrapartidas para conceder novos empréstimos, que o país adotasse 

regras de controle fiscal.

Foram essas regras que lançaram as bases para a edição no ano 2000 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Com ela, os estados e municípios foram obrigados a 

controlar suas contas, pois não havia mais espaço legal para pedir ajuda ao Governo 

Federal. Foi neste período, aliás, que as palavras “eficiência, gestão e equilíbrio fiscal” 

começaram a ganhar seu real significado, principalmente entre governadores e 

prefeitos. 

Cabe lembrar, porém que em 1998 o governo assumiu a dívida dos estados e 

municípios e passou a pagá-la em dia aos credores privados e parcelou o débito 

para governadores e prefeitos ao longo de 30 anos, que em contrapartida teriam que 

ajustar suas contas. Quem não pagasse em dia, tinha repasses retidos pelo Governo 

Federal. O esquema funcionou por um período.

espaço paRa o aJuste

Ao longo da década de 90 a carga tributária oscilava em torno de 27% do PIB. Isso 

significava que havia espaço para fazer o ajuste fiscal via aumento de receitas com 

a criação de novos impostos e aumento dos já existentes, para cobrir o crescimento 

acelerado das despesas. Esses aumentos sempre eram justificados com base em 

uma boa causa. A Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF), 

extinta há 10 anos, foi criada para financiar a saúde e o aumento das contribuições 

sociais foi feito em parte para financiar as aposentadorias.

Ano %

2016 37,0

2015 36,2

2010 33,8

2005 33,8

2000 29,4

1995 28,9

Brasil: Carga Tributária Total (% do PIB)

O país passou de um regime cronicamente inflacionário para um regime de 

gastos públicos elevados financiados pelo aumento dos impostos e do endivi-

damento. Com isso, a economia não conseguiu crescer, sufocada pela alta carga 

tributária e taxas de juros estratosféricas.

1 -  ARTIGO ANTONIO DUARTE.indd   173 23/07/2017   22:02:59



174 175

RECESSÃO, CRISE ESTADUAL E DA INFRAESTRUTURA. PARA ONDE VAI A ECONOMIA BRASILEIRA?

O ajuste fiscal na época foi feito com corte nos investimentos públicos. As 

regras de despesas obrigatórias em educação, previdência e saúde não contem-

plavam gastos mínimos de infraestrutura, que se tornou precária comprometendo 

o crescimento econômico.

Por outro lado, os sindicatos conseguiram manter regras trabalhistas rígidas, 

que garantem benefícios a quem já está empregado, mas que induzem as empresas 

a contratar menos. Esses benefícios acarretam perdas para os trabalhadores que 

não conseguem emprego formal, e se mantêm na informalidade sem acesso aos 

benefícios.

Os servidores públicos e seus sindicatos conseguiram assim obter ou manter 

diversos benefícios para suas diferentes categorias, colocando em segundo plano 

o interesse dos trabalhadores do setor privado e dos usuários de serviços públicos.

Dessa forma, o país navegou ao longo das últimas duas décadas, com baixa 

capacidade de crescimento, mas com relativa estabilidade de preços, garantida pelo 

ajuste fiscal precário, baseado em aumento de impostos, e elevadas taxas de juros.

As sucessivas crises externas, associadas a esse equilíbrio instável das contas 

públicas, infraestrutura deficiente e regulação econômica ineficiente, não abriam 

muito espaço para o crescimento sustentável.

Mais recentemente vem-se buscando alcançar e manter certo equilíbrio nas 

referidas contas, sabendo-se que uma estratégia de arrecadação crescente não pode 

ser mantida no longo prazo. Nesse sentido, a PEC do teto dos gastos públicos é uma 

medida que ajuda no controle das contas, mas não resolve a gestão das finanças 

do Estado.

Para melhor ilustrar o argumento, a ABRASCA levantou as curvas dos índices 

Bovespa e Dow Jones nos últimos 40 anos, demonstrando que as oscilações do ciclo 

econômico são os principais fatores de inflexões nas respectivas curvas. O ciclo 

Ano Valor (R$ Bilhões) % PIB

2017 3.681 51,7

2016 2.893 46,2

2015 2.137 35,6

2010 1.476 38,0

2005  763 46,5

2000  525 46,0

1995  209 30,5

Dívida Pública Líquida Brasileira – consolidada
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econômico, por sua vez, é determinado pela ocorrência de eventos externos: oscila-

ções no preço do petróleo, reformas institucionais decorrentes de fatores políticos, 

estagnação, revolução tecnológica, 11 de setembro, entre inúmeros outros.

Quando um fato positivo inicia um movimento de alta, muitos compradores 

são motivados a entrar no mercado estendendo o ímpeto do aumento de preços. 

Nas baixas, o medo das perdas provoca vendas que fazem os preços caírem abaixo 

das avaliações técnicas mais conservadoras.

No Brasil, esses eventos se refletem sobre a bolsa de maneira mais dramática, 

exatamente em função do desequilíbrio macroeconômico crônico que se enfrenta, 

que é o de mais gerência das contas públicas. 

Variação anual (%) Ibovespa e DJ (índices em dólar, deflacionados pelo CPI)

A comparação entre os anos de maiores altas e maiores baixas do Ibovespa 

com os anos de maiores altas e maiores baixas do Dow Jones espelha a intensidade 

dessas oscilações. A maior alta ocorrida no Brasil nos 40 anos analisados se deu em 

1991, quando o Ibovespa subiu, em termos reais, 266% acima do ano anterior. No 

mesmo período de 40 anos, a maior elevação do Dow Jones foi registrada em 1995, 

com alta de 30% sobre o ano precedente. As outras quatro maiores altas do índice 

norte-americano representaram 23% de crescimento em relação ao ano anterior. 

No Brasil, no grupo de cinco maiores altas, a que teve menor variação sobre o ano 

precedente, atingiu 113%!

O gráfico a seguir, que compara a variação anual dos volumes financeiros 

negociados nas bolsas de valores dos EUA e do Brasil, desde 1967, ilustra também 
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a característica volátil do nosso mercado. No Brasil, uma alta volatilidade não é 

exceção, mas sim a regra.

uma nova cRise

Em setembro de 2008 o mundo foi surpreendido pela notícia de quebra do banco 

de investimento Lehman Brothers, o estopim da maior crise financeiras da história 

do capitalismo desde a grande depressão em 1929. Os sinais da crise começaram 

a aparecer em meados de 2007 no mercado norte-americano de hipotecas de alto 

risco (subprime) e acabou por se transformar numa crise sistêmica.

Com o “estouro da bolha imobiliária” em apenas três dias as bolsas mundiais 

perderam US$ 4 trilhões. As ações tiveram seus piores dias desde os atentados de 

11 de setembro de 2001. O tesouro americano se viu obrigado a abrir as torneiras 

para salvar outros bancos e evitar ainda mais pânico.

O mercado financeiro começou a desmoronar. A crise de 2008 mostrou que 

a falta de regulamentação dos mercados é perigosa. Acreditou-se que as famílias 

não iriam abusar do crédito fácil e acreditou-se que os bancos não iriam abusar da 

falta de controle.

Aqui no Brasil, a tensão foi grande nos dias que sucederam a falência do 

Lehman Brothers, principalmente no mercado financeiro. Antes restrita aos bancos, 

Variação anual (%) do volume financeiro Mercado Nacional* x NYSE
(dados em dólar deflacionados pelo CPI; *Bovespa, registro nacional CNBV e Bovespa + BVRJ)

1 -  ARTIGO ANTONIO DUARTE.indd   176 23/07/2017   22:03:00



176 177

Redução do Estado e companhias abertas como veículo para crescimento econômico

o primeiro reflexo da crise sobre as empresas brasileiras não financeiras surgiu no 

dia 25 de setembro de 2008. A Sadia anunciou prejuízo de R$ 760 milhões devido a 

investimentos em derivativos. A Aracruz também perdeu dinheiro com derivativos 

em torno de R$ 2 bilhões.

Lula e sua equipe econômica apostaram no mercado interno para manter o 

crescimento do país. Para estimular o consumo, o governo baixou os juros (de 13,75% 

para 8,75% ao ano em 2009), diminuiu a alíquota de impostos para produtos da linha 

branca, materiais de construção e automóveis e liberou bilhões de reais em depó-

sitos compulsórios para os bancos, com o intuito de estimular o setor financeiro a 

emprestar mais. 

“O Brasil se apoiou na expansão do consumo interno e conseguiu se consolidar 

como um mercado forte. Não houve por aqui nenhum impacto muito terrível, como 

o aumento do desemprego que se viu na Europa e nos Estados Unidos”, afirma 

Celina Ramalho, professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP).

Mesmo com os estímulos, o Brasil não ficou imune à crise. O PIB nacional, que 

fechou o ano de 2008 em 5,2%, chegou ao final de 2009 com resultado negativo: 

-0,3%. Enquanto isso, a economia mundial registrava PIB de -0,6%, tendo de um 

lado, os Estados Unidos com a economia encolhendo -3,1% e, de outro, a China, 

crescendo 9,2%.

O presidente Lula terminou seu mandato com aprovação recorde. Ao final de oito 

anos, 80% população considerou seu governo “ótimo” ou “bom”, segundo pesquisa 

do Ibope encomendada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria).

GoveRno dilma

Em 2010, Dilma Rousseff assume a presidência recebendo um Brasil com 

números que a princípio se mostravam satisfatórios. Qual a razão da reviravolta 

na posterior e fraca performance da economia? Os economistas atribuem a forte e 

rápida desaceleração do crescimento da economia brasileira aos erros estratégicos 

e o forte intervencionismo na gestão macro e microeconômica durante o primeiro 

mandato de Dilma.

Um dos pontos que os economistas questionam foi a adoção, em 2012, da 

chamada “Nova Matriz Macroeconômica”, definida basicamente em quatro pontos:

•	 Aumento da intervenção do Estado na economia na forma de controle 

dos preços administrados (combustíveis, energia elétrica e tarifas de 
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transporte urbano) e renegociação dos contratos de concessão de serviços 

públicos, com redução significativa das margens de lucro das empresas 

concessionárias;

•	 Redução da autonomia operacional do Banco Central, o qual teria sido 

induzido pela Presidência da República a iniciar um ciclo de redução da taxa 

de juros no segundo semestre de 2011, apesar das pressões inflacionárias 

latentes na economia brasileira;

•	 Aumento do protecionismo comercial, por intermédio da adoção generali-

zada da cláusula de “conteúdo nacional mínimo” nos contratos de forneci-

mento para o governo e empresas estatais como a Petrobras; e

•	 Desonerações tributárias para certos segmentos da indústria de transfor-

mação com o objetivo de estimular a competitividade no setor e assim 

amenizar os efeitos da sobrevalorização da taxa de câmbio.

Em um primeiro momento o novo modelo se mostrou aparentemente eficaz. 

Depois de um crescimento de apenas de 1% no PIB em 2012, no ano seguinte cresceu 

2,5%. A questão é que a Nova Matriz era inconsistente e ineficiente. Para atingir esse 

crescimento, foi necessário afrouxar o controle das contas públicas e gastar mais 

do que o arrecadado para reaquecer a economia.

Após uma década apostando na produção de resultados primários como prin-

cipal pilar para redução das taxas de juros nos governos FHC e Lula, respeitando a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, a presidente Dilma decidiu ir no sentido contrário.

Como decorrência desta política de promover o crescimento econômico a partir 

da demanda originada pelo setor público, a inflação começou a se distanciar cada 

vez mais da meta de 4,5% ao ano. A crise, então, começa a mostrar seus efeitos na 

realidade da população. Os preços dos produtos e serviços sobem expressivamente 

e os cidadãos começam a ver seu poder de compra ser corroído continuamente.

No horizonte havia a eleição de 2014. A equipe econômica de Dilma Rousseff 

começava a fazer uso da chamada “contabilidade criativa”, ou seja, a se utilizar de 

artifícios para maquiar os números com a finalidade de parecerem melhores do que 

realmente eram, encobrindo o fato de não estar obtendo resultados fiscais alinhados 

com as metas orçamentárias.

Foi nesse contexto que surgiram as “pedaladas fiscais”, práticas do Tesouro 

Nacional de atrasar repasses para bancos públicos e autarquias, como o INSS.  

O objetivo do Ministério da Fazenda era melhorar artificialmente as contas federais. 

Ao deixar de transferir o dinheiro, o Governo apresentava despesas menores do que 
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de fato elas eram. Além de sinalizar uma saúde financeira que o País não tinha, a 

prática garantiu a manutenção de dispêndios que, de outra forma, seriam vetados 

pelo TCU.

Como resultado, em outubro de 2015, o Tribunal de Contas da União (TCU) em 

decisão unânime dos ministros e inédita desde 1937, rejeitou as contas de 2014 do 

governo Dilma. No dia 31 de agosto de 2016 o plenário do Senado aprovou, por 61 

votos favoráveis e 20 contrários, o impeachment de Dilma Rousseff. A presidente 

afastada foi condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade 

fiscal – as chamadas “pedaladas fiscais” no Plano Safra e os decretos que geraram 

gastos sem autorização do Congresso Nacional.

voltaR a cResceR: a companhia abeRta como veículo paRa 
dinamiZaR a Retomada

Como pode ser observada no resumo desta trajetória da economia brasileira 

nas últimas décadas, a dificuldade de o país alcançar crescimento sustentável está 

na possibilidade de manter crescente ou estável a formação de poupança para 

viabilizar um fluxo de investimentos constante frente ao PIB. Essa lacuna deriva 

principalmente do descontrole dos gastos públicos que impede a redução das taxas 

de juros no longo prazo.

A política econômica brasileira vem privilegiando o modelo de linhas especiais 

de crédito através de organismos de fomento como o BNDES, a FINEP, etc. Esse 

modelo distorce o mercado de crédito, fazendo com que os tomadores que não 

possuem acesso às linhas especiais arquem com maior custo nos seus financia-

mentos, dificultando e inviabilizando sua captação de recursos. Quanto maior for 

a atuação dos organismos de fomento, maior será também a sobretaxa a que os 

demais tomadores estarão expostos. 

Esta segmentação afeta diretamente o mercado de capitais. A bolsa de valores, 

que deveria cumprir o papel de suprir recursos para as companhias, não consegue 

atingir satisfatoriamente seu objetivo. Em adição, o excesso de normatização para 

equacionar situações díspares acaba gerando custos ainda mais elevados e invia-

bilizando a presença de um número maior de empresas na nossa Bolsa. O Centro 

de Estudos do Ibmec publicou recentemente um estudo assinado pelo professor 

Carlos Antonio Rocca mostrando que a permanência de elevadas taxas reais de 

juros por períodos longos inibe fortemente o desenvolvimento do mercado de 

capitais brasileiro.
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Embora esse não seja o único fator a ser levado em conta, não surpreende a 

ocorrência de uma clara tendência negativa do número de empresas listadas em 

bolsa nos últimos dez anos. Depois da redução observada logo após a criação do Novo 

Mercado até 2005, e o atípico salto de IPOs em 2006 e 2007, o número de empresas 

listadas cai para 349 em 2016, número 14% inferior ao observado em 2007 (414). Ou 

seja, nos 17 anos desse século, à exceção de dois exercícios, o número de cancela-

mentos de registro supera em larga margem as aberturas de capital, provocando 

a redução do contingente de empresas listadas.

A partir de 2008, o número de cancelamentos de registros supera em larga 

margem as aberturas de capitais, do que resulta a redução do número de empresas 

listadas. Depois do forte ciclo de emissões primárias ocorrido em 2006/2007, observa-

se queda acentuada dessas operações em 2008. A partir de alguma recuperação em 

2009, predomina tendência negativa do número dessas operações.

Esse impacto é especialmente importante nos investimentos em renda variável, 

de risco relativamente maior, que sofrem com a concorrência de títulos públicos 

com risco de crédito soberano, elevada liquidez e alternativas de indexação isentas 

de risco de mercado. Simulação realizada pelo CEMEC mostra que R$ 1.000,00 inves-

tidos em títulos públicos na adoção do Plano Real (07/1994) valeriam R$ 42.006,00 

em 01/2016, contra R$ 14.275,00 que seria o valor obtido com o mesmo investimento 

numa carteira de ações do Ibovespa.

Retorno acumulado desde julho 1994 até abril 2016 no BOVESPA e CDI de R$ 1.000

Resultados da aplicação em ações X títulos públicos
julho/1994 a abril/2016
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O ponto central da discussão é identificar qual formato societário atinge o 

objetivo maior que é acessar, regularmente, fontes de financiamento de longo prazo 

a custo compatível com o retorno dos projetos. Em qual deles é possível atuar em 

um ambiente transparente onde as principais informações podem ser acessadas 

“em um clique” e onde há espaço para acomodar com segurança jurídica teses de 

investimento de diversos tipos de acionistas: sócio fundador, sócio estratégico, sócio 

financeiro, etc.?

Por último, mas não menos importante, a sociedade por ações goza do que 

é considerado o melhor diploma jurídico do direito empresarial brasileiro: a Lei 

6.404/76 ou Lei das S/As. É a companhia aberta, portanto, o melhor veículo para 

trazermos eficiência, agilidade e segurança jurídica para a necessária retomada do 

Total de cias listadas e deslistadas – BOVESPA

Número de empresas listadas – BOVESPA
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desenvolvimento econômico brasileiro. Mas, para isso, é fundamental reduzir os 

custos de manutenção que são considerados muito elevados por seus dirigentes.

custos de manutenção da condição de companhias abeRtas

Como mostra o gráfico acima, o número de empresas que fechou o capital foi 

expressivo nos últimos anos e, além dos juros elevados que inviabilizam operações, 

o custo para manter uma empresa de capital aberto é muito alto, principalmente 

em momento de crise, como a atual. Para cumprir a rígida regulamentação, as 

companhias pagam taxas, publicam balanços e adotam práticas mandatórias de 

governança.

Com retração econômica, estes custos vêm pesando ainda mais. Quando uma 

empresa perde margem de lucro e não tem a redução esperada em seu custo de 

capital pode não fazer mais sentido manter-se no mercado.

Além da crise, que é passageira, o entendimento das empresas é que elas 

enfrentam excessos de normatização, governos com visão excessivamente inter-

vencionista, burocracia, governança onerosa, além da manutenção de exigências 

anacrônicas e dispendiosas, como as publicações em Diários Oficiais.

Nos últimos anos, os normativos dirigidos às companhias listadas tem adotado 

uma orientação prescritiva que determina como as empresas devem se estruturar e 

que práticas devem pautar sua atuação. É um modelo intervencionista e detalhista, 

baseado nas visões e prioridades das entidades governamentais, dos entes regula-

dores e autorreguladores.

Defendemos uma orientação bastante diversa: a regulação e a autorregulação 

devem apontar as questões sobre as quais as companhias terão a obrigação de 

dar transparência. Deve caber aos investidores avaliarem se os padrões escolhidos 

pelas companhias são satisfatórios e precificá-los. Essa alternativa, – modelo infor-

mativo – torna a regulação e a fiscalização menos onerosas. Parte da premissa que 

o mercado de capitais funciona, bastando que as informações necessárias estejam 

publicamente asseguradas.

Não é de se estranhar que de um universo de mais de 16 milhões de empresas 

no Brasil, segundo dados do IBGE, apenas cerca de 350 estejam listadas na BM&F 

Bovespa. Portanto, a solução para a promoção do mercado de capitais no Brasil 

tem que partir de uma reflexão sobre as razões pelas quais mais empresas não o 

consideram como alternativa de financiamento. Torna-se necessário fazer um amplo 

estudo envolvendo as instituições que formam o mercado de capitais, cujo objetivo 
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seria discutir maneiras de simplificar e reduzir custos para uma companhia abrir 

capital e se manter como empresa aberta.

Cabe aqui destacar que, apesar do inquestionável papel do BNDES e BNDESPAR 

no financiamento de longo prazo dos principais investimentos brasileiros, não se 

pode negar que o acesso aos recursos subsidiados dessas instituições serviu como 

substituto ao mercado de capitais, atuando assim como um desestímulo a abertura 

de capital.

centRal de balanços

Acreditamos que dos vários itens que pesam para uma empresa abrir o capital, 

o mais oneroso e o mais simples de ser equacionado seria o fim da obrigatoriedade 

de publicação de balanços na imprensa oficial a custos elevadíssimos. Isso retiraria 

ainda uma desvantagem competitiva das empresas abertas em relação às fechadas. 

Um dos caminhos seria a implantação da Central de Balanços, previsto no 

Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 que instituiu o Sistema Público de 

Escrituração Digital (Sped). O projeto, que está em fase de estudos, deverá reunir 

demonstrativos contábeis e uma série de informações econômico-financeiras das 

empresas em meio digital. 

A implantação de central de balanços no Brasil trará grandes benefícios para as 

empresas, para os órgãos reguladores e para a sociedade em geral, graças ao acesso 

facilitado à informação de melhor qualidade e a custos ínfimos frente aos atuais.

A possibilidade de acesso às informações econômico-financeiras de um 

conjunto representativo das empresas que atuam no Brasil, em um único local, de 

forma padronizada, individualizada e agregada, com possibilidade de baixar os dados 

em arquivos que poderão ser trabalhados posteriormente é um grande avanço no 

sentido de democratização da informação.

 O acesso seguro e fácil à informação traz benefícios às empresas, aos órgãos 

reguladores e à sociedade em geral pela transparência, comparabilidade, confiabili-

dade, harmonia e redução de custos. Hoje, as empresas já têm a totalidade ou quase 

a totalidade dos dados contábeis em meio magnético. Eles são impressos, em geral, 

para atendimento a obrigações acessórias previstas pela legislação.

As centrais de balanços têm uma longa tradição na Europa como a francesa, que 

existe desde a década de 60. O sistema existe também em Portugal, Espanha, Itália e 

Bélgica, com o objetivo de coletar demonstrativos contábeis e informações estatís-

ticas de organizações não financeiras, organizadas em bancos de dados, e analisar 
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e divulgar as informações obtidas, permitindo, entre outros benefícios, a elaboração 

de estudos setoriais e benchmarks para subsidiar a condução de políticas públicas.

Em resumo, podemos dizer que para retomar o crescimento sustentável, é 

preciso elegermos um veículo – a companhia aberta – e trabalhar sistematicamente 

para reduzir seus custos de manutenção e transparência de informações. 

Basta observarmos que dentre os países desenvolvidos e o grupo dos integrantes 

do BRICS – grupo de jurisdições emergentes de maior potencial de crescimento 

econômico (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) – uma marca inequívoca é o 

grande número de companhias abertas e listadas em bolsa de valores.

Principais Mercados de Ações 
  – número de companhias e valor de mercado –  2016 –

(companhias 1000; valor de mercado US$ bilhão)

Vale destacar que o Brasil, observando os principais mercados de ações, não 

se posiciona entre os 10 maiores, nem em número de companhias nem em valor 

de mercado. É chegada a hora de entendermos o papel da sociedade por ações na 

organização da economia nacional e na consolidação de padrões de governança e 

transparência compatíveis com o tamanho e as proporções do País que queremos. 
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Como jurisdição emergente, o Brasil é um país de oportunidades. É inequívoca 

a vantagem competitiva que temos, por exemplo, no agronegócio e na mineração. Na 

logística, interna e para exportações, a escassa infraestrutura é sinônimo de opor-

tunidades para os investidores privados. O extenso mercado consumidor potencial, 

onde os padrões de consumo ainda estão aquém das sociedades desenvolvidas, é 

uma grande oportunidade todos os empreendedores. Não é razoável que a jurisdição 

brasileira tenha menos do que 10% do número de empresas listadas na Índia.
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RefoRma do estado e  
Política industRial

Cláudio R. Frischtak

com a assistência de João Mourão e Julia Noronha

1. intRoduÇÃo

Desde o início da década, o país vem passando por um processo acelerado de 

perda de substância da indústria de transformação. Mesmo considerando ser normal 

o deslocamento da indústria pelos serviços, a rapidez desse processo implica em 

um fenômeno que poderia se caracterizar como “envelhecimento precoce”. Ainda 

não está claro porque a indústria de transformação perdeu substância tão rapida-

mente, mais além da baixa produtividade, cuja dinâmica pro-cíclica se agrava numa 

conjuntura adversa.  A hipótese mais plausível é que não há um único fator domi-

nante, mas sim um conjunto de fatores que freiam os ganhos de competitividade 

das empresas, elevam seus custos, e dificultam sua posição no mercado doméstico 

e sua projeção nos mercados internacionais. 

Do que padecem as empresas brasileiras? 

•	 No âmbito macroeconômico, as empresas operam em um contexto de dese-

quilíbrio e instabilidade, que se acentuou após 2011, em grande medida por 

força de políticas econômicas profundamente equivocadas, que distorceram 

os preços fundamentais da economia (juros e câmbio), elevaram o prêmio 

de risco, e consequentemente, o custo de capital das empresas. A gradual 

volta à normalidade macroeconômica, e de forma consistente, com um 
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horizonte que vá mais além de 2018, seria uma condição necessária – mas 

não suficiente – para travar o envelhecimento precoce da indústria.

•	 O ambiente de negócios no país não pode ser caracterizado como amigável, 

seja com base em métricas geralmente aceitas (a exemplo dos indicadores 

do relatório “Doing Business” do Banco Mundial), seja pela percepção genera-

lizada das empresas que operam no país. Estas ecoam de forma recorrente 

a complexidade da burocracia, a inoperância do Estado e onerosidade das 

regras (tributárias, trabalhistas, dentre outras): em síntese, os elevados 

custos transação.

•	 O isolamento aflige direta e indiretamente grande parte das empresas do 

país. Isto se reflete na dificuldade de acesso a mercados, recursos e fatores, 

inclusive pelas barreiras que se interpõe aos fluxos globais de conhecimento 

sobre mercados e tecnologias. Apenas a título de ilustração, há cunhas 

tributárias e administrativas que aumentam o custo e desestimulam a 

importação de tecnologia, e a vinda de técnicos e profissionais estrangeiros.       

Qual foi a resposta de política frente às dificuldades da indústria brasileira? 

Pela ausência de um diagnóstico correto das causas da fragilidade da indústria no 

país, se apostou em um ativismo sem estratégia, que aprofundou as dificuldades 

das empresas. 

Quais as características desse ativismo? A premência de se fazer algo – com a 

indústria definhando – levou a se replicar e ampliar o uso dos instrumentos usados 

nas últimas décadas: maiores incentivos fiscais; volumes crescentes de crédito 

direcionado subsidiado pelo Tesouro; recrudescimento do protecionismo ad-hoc; e 

direcionamento reforçado das compras governamentais, dentre outras iniciativas. 

A tática de “mais do mesmo” foi levada adiante independente da ausência de uma 

avaliação de impacto desses instrumentos e de uma análise custo-benefício com 

um mínimo de seriedade. 

O resultado – por conta de erro de diagnóstico e uso inadequado de instru-

mentos – foi na melhor das hipóteses pífio. Na realidade, as políticas de governo 

foram fiscalmente desastrosas e contraproducentes. 

•	 O expansionismo fiscal na base de maiores subsídios, incentivos e gastos 

voltados à indústria, aprofundaram os desequilíbrios macroeconômicos, 

fragilizando as empresas.

•	 O protecionismo levou à segmentação dos mercados, dificultou ainda mais 

o acesso das empresas aos fatores de produção e recursos críticos – pessoas 
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especializadas, conhecimento técnico e de mercado - como retirou incen-

tivos econômicos à competição. 

•	 Mais fundamentalmente, o comportamento das empresas foi progressi-

vamente distorcido, com o acesso ao Estado se tornando mais relevante do que 

acesso aos mercados. 

Claramente, é essencial inverter essa lógica, e garantir uma nova política indus-

trial, que venha acompanhar a normalização das condições macroeconômicas do 

país.  Qual o cerne da estratégia? Isonomia das condições de competição para todas 

as empresas, sem setores ou atores privilegiados; e redução material e sustentada 

dos custos de transação no país.  Neste sentido, a reforma do Estado está na base 

da estratégia, sem a qual uma nova política não se sustenta.

Após essa Introdução e anterior à Conclusão do trabalho (seção 5), a seção 2 

discute a trajetória da indústria de transformação no país, apontando para um 

processo de envelhecimento precoce, e remetendo esse processo à estagnação e/ou 

contração da produtividade desde os anos 1980, e a consequente perda de compe-

titividade, fruto do protecionismo, do isolamento das empresas e de um ambiente 

de negócios adverso. A seção 3 documenta as implicações para o desempenho 

tecnológico e de gestão das empresas no país, resultado de um comportamento 

fundamentalmente defensivo dos gestores, frente à instabilidade da economia, 

imprevisibilidade do ambiente de negócios, incapacidade de se projetar na arena 

competitiva. Há evidentemente exceções relevantes, empresas que por motivos 

idiossincráticos trilharam um caminho de competência tecnológica e de gestão, 

que possibilitou uma forte presença em mercados internacionais. 

A seção 4 propõe como fundamento de uma nova política industrial uma 

reforma do Estado. A razão pode ser facilmente apreendida: o Estado impõe pesados 

custos para as empresas, gera um ambiente de negócios adverso por conta da falta 

de estabilidade (no âmbito macroeconômico), previsibilidade (na esfera regulatória 

e na relação público-privado) e segurança (particularmente na esfera jurídica), e ao 

“compensar”, o faz isolando as empresas, desestimulando a competição, e gerando 

um comportamento defensivo. 

Um dos corolários mais perversos foi estabelecer um gradiente de importância 

das relações das empresas - a precedência do Estado sobre o mercado. Nesta pers-

pectiva, a reforma da política industrial se insere numa reforma maior e essencial 

para o progresso do país: a mudança do modus operandi do Estado, e da própria 

relação Estado-empresa.
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Aqui não se subestima a dificuldade de repensar o Estado: as barreiras ideo-

lógicas; a lógica dos interesses entranhados nas instituições de Estado; e a relação 

de dependência da sociedade com o Estado que uma vez criada, gera os incentivos 

para sua reprodução. 

O Estado – nas funções essenciais e na exata medida que consegue oferecer de 

forma eficiente os bens públicos e os serviços críticos para a sociedade – é o alicerce 

de uma nação. Um Estado que pelas suas falhas maciças compromete os funda-

mentos, se não se reforma se torna objetivamente uma ameaça a essa mesma nação. 

Nesta perspectiva o Brasil está numa encruzilhada. As distorções e disfun-

ções que foram se acumulando nas últimas décadas fizeram do Estado em grande 

medida um estorvo para o país: por ser extremamente caro; ineficiente na provisão 

dos serviços essenciais – educação, saúde, segurança; e, diretamente, e por meio de 

suas empresas, eivado de práticas corruptas. 

A reforma hoje não é uma questão de opção; mas um imperativo para se legar 

às próximas gerações um país democrático e modernizado.    

2. a tRaJetÓRia da indÚstRia de tRansfoRmaÇÃo

Em anos recentes, governo, indústria e analistas observam com certa apre-

ensão a perda de participação da indústria de transformação no PIB, cuja trajetória 

denota uma parábola invertida (Figura 1). Este movimento não seria preocupante, 

em princípio, pois espelha uma dinâmica bastante conhecida e descrita por Simon 

Kuznets1. Conforme Kuznets documentou, o processo de desenvolvimento implica 

numa perda de importância na renda nacional inicialmente da agricultura com a 

ascensão da indústria, e mais adiante do setor terciário. Esse processo costuma ser 

explicado, principalmente, pelos ganhos de eficiência que permitem a redução nos 

preços dos alimentos e produtos industriais, e por força das mudanças nos padrões 

de consumo com o aumento da renda. Assim, historicamente encolhe a agricultura 

com o processo de urbanização; posteriormente a indústria; e a economia tem os 

serviços e comércio como setores dominantes.

A questão, contudo, é que não apenas este movimento de encolhimento relativo 

intensificou-se em anos recentes – a participação em 2015 da indústria de trans-

formação se aproxima do seu peso em 1947 – como o país se diferencia de outras 

economias no mesmo estágio de desenvolvimento. De fato, a Figura 2 indica que a 

1 Ver, por exemplo, Kuznets, Simon. Economic Growth and Structure: Selected Essays. New York: Norton, 
1965.
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participação da indústria da transformação está significativamente menor do que 

seria possível prever com base no nível de renda per capita do país. Este fenômeno 

aqui se denomina de “envelhecimento precoce”, que em tese pode estar associado 

ao peso (e à relativa dominância) da produção de commodities (como no caso da 

Arábia Saudita, Austrália, conforme sugere a Figura 2), choques estruturais (Rússia, 

Fonte: Ver Figura 1

Fonte: Banco Mundial, IBGE e elaboração própria 
Nota: * Referente à denominação “manufacturing” do Banco Mundial. 

Figura 1– A Indústria da Transformação e a Evolução do PIB per capita 
1995-2015

Figura 2 – A Indústria da Transformação e a Evolução do PIB per capita 
Países selecionados, 2015 ou ano mais recente disponível.
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após a dissolução da União Soviética) ou políticas fortemente distorcidas (que parece 

ser o caso do Brasil).  

A figura 3 ilustra o processo de “envelhecimento precoce” da indústria brasi-

leira, ao contrastar sua trajetória, em queda acentuada desde meados da década 

de 1980, com a de três economias com indústrias maduras, inclusive o Canadá, que 

também se caracteriza pelo elevado peso das commodities minerais (e agrícolas) na 

sua estrutura produtiva. A participação do setor secundário no valor adicionado do 

Brasil é inferior a da Suécia e EUA, e rapidamente se aproximava na atual década 

do Canadá.

Figura 3 – Indústria da Transformação (% do Valor Adicionado) 
Brasil e países selecionados, 1970-2015

Fonte: Banco Mundial e IBGE, elaboração própria.

Como explicar a acelerada involução da indústria de transformação no país? 

A causa talvez mais imediata se remeta às perdas de produtividade, não apenas da 

indústria, mas do conjunto da economia, observadas a partir da década de 1980 – 

o que coincide com a inflexão retratada na Figura 3. Ainda que não uniforme, a 

tendência parece inequívoca, com uma contração média de 1% a.a., na produtivi-

dade fatorial total (PFT) no período 1980-2014 (Quadro 1).  De fato, uma comparação 

de períodos decenais desde a década de 1950 aponta para ganhos sistemáticos 

até 1980, e um retrocesso desde então– com exceção dos subperíodos 1992-97 e 

2000-08. Nos últimos 15 anos, em particular, a PFT contraiu a uma média anual de 

0,282%, resultado que pode ser interpretado como um afastamento progressivo da 
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fronteira tecnológica e de melhores práticas. Já os ganhos de produtividade por 

trabalhador foram marginalmente melhores: em 1999-2015 cresceram apenas 0,27% 

a.a., inferiores inclusive a economias maduras, “pós-industriais”, que retiram seu 

crescimento dos serviços2. 

2 Ver ainda o excelente texto de Regis Bonelli, “Contabilizando o Futuro: o Brasil na Armadilha do Lento 
Crescimento”, 6 de Fevereiro 2017, sobre a estreita relação (biunívoca) da dinâmica da produtividade com 
o desempenho da economia do país no período 1950-2016. 

1950/60 1960/70 1970/80 1950/80 1980/90 1990/00 2000/10 2010/14 1980/2014

3,631 1,808 2,303 2,450 -2,618 -0,132 0,338 -0,815 -0,931

Quadro 1– Crescimento da PFT Inter Décadas
1950 - 2014

Fonte: University of Groningen and University of California, Davis, Total Factor Productivity at Constant National    
Prices for Brazil [RTFPNABRA632NRUG], retirado de FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/
series/RTFPNABRA632NRUG, 20 de Fevereiro de 2017.

A queda de produtividade no país foi acompanhada por um fenômeno mais 

amplo de perda de competitividade das empresas brasileiras. Há três ordens de 

fatores que subtraem das empresas capacidade de competir. 

•	 Na esfera macroeconômica, um histórico de instabilidade e de quebra de 

contratos implícitos – num arco que vai da moratória da dívida externa na 

década de 1980, passando pelo confisco da poupança no Plano Collor em 

1990, à âncora cambial e seu abandono em Janeiro de 1999, e ao “cavalo 

de pau” da Nova Matriz Econômica em 2011. Combinado com uma forte 

inconsistência poupança-investimento se estabelecem as condições estru-

turais para que os juros reais no país permaneçam elevados – garantindo 

as condições de financiamento da dívida pública – e o câmbio apreciado  

(e volátil), o que claramente solapa a competitividade das empresas. 

•	 Igualmente relevante, há um entorno que torna a vida das empresas – e 

dos cidadãos – mais difícil que seus congêneres na maior parte dos países: 

elevada carga e complexidade tributária; legislação trabalhista desatuali-

zada, que impõe um ônus excessivo e desestimula a expansão das empresas 

e a do emprego; segurança jurídica limitada, principalmente na relação 

empresa-Estado, cuja assimetria no âmbito dos contratos em setores regu-

lados aumenta o risco e amortece a vontade de investir; burocracia exces-

siva; oferta inelástica de técnicos e especialistas; e infraestrutura deficiente. 

•	 Intervenções de governo que na ânsia de defender as empresas impuseram 

fortes barreiras à mobilidade e à competição: (i) levando ao isolamento 
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das empresas, com a segmentação dos mercados de produtos e fatores; 

e (ii) gerando incentivos adversos, e que acabam por moldar o comporta-

mento empresarial, na média mais defensivo e avesso ao risco, e voltado 

à sobrevivência.

Um capítulo essencial para o entendimento das perdas de competitividade da 

indústria de transformação diz respeito ao protecionismo. As barreiras comerciais, 

que protegem as empresas e expandem suas margens nos mercados domésticos, 

simultaneamente desestimulam sua atualização tecnológica e logo a capacidade de 

projeção internacional, e têm efeito significativo e adverso sobre a produtividade3. 

A presença de barreiras protecionistas e a falta de vontade política para removê-las 

se transmutam na baixa ambição de acordos comerciais. Também nesse sentido o 

país é um “ponto fora da curva”, com um número extremamente baixo de acordos 

de livre comércio ratificados e anunciados à OMC (Quadro 2). 

Países/Blocos Acordos de 
Livre comércio 
ratificados

Acordos de 
livre comércio 
anunciados

União Europeia 38 15
Noruega 29 7
Chile 27 0
Índia 17 4
China 15 2
México 15 1
Estados Unidos 14 1
Rússia 13 3
Austrália 12 1
Canadá 11 6
Tailândia 11 2
África do Sul 5 2
Brasil 5 0
Argentina 4 0

Quadro 2 – Acordos de livre comércio registrados e anunciados à OMC, 2017

3 Ver, por exemplo, Alexandre Messa, “Impacto das Barreiras Comerciais sobre a Produtividade da Indústria 
Brasileira”, em Brasil em desenvolvimento 2015: Estado, planejamento e políticas públicas / editores: André 
de Mello e Souza, Pedro Miranda. – Brasília: IPEA, 2015. O autor faz referência ao trabalho de Vogel, A. 
e J. Wagner,  “Higher productivity in importing German manufacturing firms: self-selection, learning from 
importing, or both? Review of World Economics, v. 145, n. 4, p. 641-665, 2010 que indica que as firmas que 
tanto importam quanto exportam são as mais produtivas, seguidas, daquelas que apenas importam ou 
exportam, e as que nem importam nem exportam. Ainda que haja “um fenômeno de seleção envolvido, 
no sentido de que as firmas mais produtivas são as mais capazes de se inserir no comércio internacional e 
realizar importações... a literatura mostra que a causalidade também ocorre no sentido inverso, permitindo 
à firma importadora ganhos de produtividade por meio de tecnologia incorporada nos insumos e uma 
eventual maior qualidade e variedade” (p. 86). 

Fonte: Organização Mundial do Comércio (WTO).
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Não por acaso, os índices de corrente de comércio destoam tanto das grandes 

economias emergentes, como de muitas economias avançadas. No período 2009-15, 

a relação comércio exterior/PIB no país foi de apenas 24%, comparado com 46% no 

caso da China, 50% Índia, 60% África do Sul, 82% da Alemanha (Quadro 3). 

Ranking País  Média 2009-2015
Em %

1 Myanmar 22 

2 Brasil 24 

5 Argentina 31 

8 Colômbia 37 

17 China 46 

21 Rússia 49 

24 Peru 50

25 Índia 50 

43 África do Sul 60 

52 Chile 67 

81 Alemanha 82 

160 Cingapura 360 

161 Hong Kong 429 

          

Quadro 3 – Índice de corrente de comércio
 (exportação + importação) / PIB

Fonte: Banco Mundial, elaboração própria. 
Consideramos apenas países com dados para todos 
os anos em questão.

O protecionismo não apenas afeta o comportamento das empresas, desesti-

mulando os esforços de inovação e absorção de novas tecnologias, como restringe 

o acesso ao conhecimento e novas práticas. Mais além da clivagem imposta pelas 

tarifas e outros tributos que limitam a importação de tecnologia sob a forma de 

bens e principalmente serviços, deve-se sublinhar a importância das restrições à 

mobilidade internacional de mão-de-obra, fruto de uma legislação protecionista e 

desatualizada. Em meados dos anos 2000, a participação de empregados estrangeiros 

nos EUA era 44 vezes maior que no Brasil, 14 vezes no caso do Reino Unido, 6 vezes 

Coreia do Sul, e 5 vezes  Chile (Quadro 4). 

Na realidade, o Brasil é um dos países com menor estoque de imigrantes na 

população total, inferior à média dos países de renda média e latino-americanos 

(Quadro 5). Se há relativamente poucos imigrantes na população e poucos traba-

lhadores estrangeiros no emprego total, ainda mais preocupante é o número muito 
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limitado de profissionais estrangeiros em caráter permanentes4. Nesse sentido o 

país está se impondo barreiras que dificultam a transmissão do conhecimento na 

medida em que técnicos, engenheiros e outros profissionais, de fato os portadores 

de tecnologia, são impedidos ou desestimulados a participarem da vida produtiva 

do país, inclusive como empreendedores e criadores de novas empresas. 

4 Em 2014, de acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 1.800 executivos e menos do que 100 pes-
quisadores. De 44,2 mil autorizações, incluindo marítimos, desportistas, artistas e temporários, somente 
15% prestavam assistência técnica.

Países Estrangeiros 
empregados

Emprego total Participação de 
estrangeiros 
no mercado de 
trabalho

Canadá (2006) 3.319.000 16.484.300 20,13%

EUA (2003) 19.273.000 136.277.000 14,14%

Malásia (2002) 861.079 8.673.929 9,93%

Grécia (2006) 289.800 4.452.817 6,51%

Itália (2006) 1.348.424 21.639.792 6,23%

França (2000) 1.249.468 23.261.580 5,37%

Reino Unido (2002) 1.314.782 28.414.542 4,63%

Espanha (2002) 532.500 16.458.100 3,24%

Coréia do Sul (2003) 415.044 22.139.000 1,87%

Chile (2002) 85.877 5.085.885 1,69%

Brasil (2007) 298.999 90.786.019 0,32%

México (2000) 120.113 38.044.500 0,32%

Colômbia (2005) 38.049 18.606.571 0,20%

Turquia (2000) 47.791 25.407.910 0,19%

Polônia (2006) 26.000 14.886.000 0,17%

Quadro 4 – Participação de Estrangeiros no Mercado de Trabalho

Fonte: MENDES, Marcos. “Restrições legais à abertura do mercado brasileiro de 
projetos e serviços de engenharia.” Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria 
Legislativa. Textos para Discussão 171, Março de 2015.

Quadro 5 – Estoque de Imigrantes - Países selecionados

Países Estoque de 
Imigrantes em % da 
População 1990

Estoque de 
Imigrantes em % da 
População 2015

Estoque de 
Imigrantes em 
milhares de pessoas

Canadá 15,66499 21,80166 7.836

Estados Unidos 9,19566 14,49065 46.627

Países de alta renda 7,707745 13,57834 157.495

Reino Unido 6,391663 13,20098 8.543

Espanha 2,096356 12,69024 5.853
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Nesta perspectiva, a competitividade das empresas no país é afetada pelas 

restrições de acesso não somente a mercados como aos fatores de produção. A 

essas restrições se juntam os elevados custos de transação para se operar no país. 

De fato, muito do esforço de se empreender no país se dissipa por conta da teia de 

dificuldades que se transmutam em perdas - de tempo e outros recursos - captados 

nos indicadores do “Doing Business” (Quadro 6). Esta longa lista reflete muitos (mas 

não todos) os obstáculos enfrentados pelas empresas brasileiras. O ranking dom país 

denota, em última instância, uma falha maciça de Estado, tanto nas regras e nos 

processos que estabelecem o quadro de referência no interior do qual as empresas 

se movem, na qualidade dos bens públicos e serviços essenciais para sua operação.  

Fonte: Banco Mundial

Quadro 5 (cont.) – Estoque de Imigrantes - Países selecionados

Países Estoque de 
Imigrantes em % da 
População 1990

Estoque de 
Imigrantes em % da 
População 2015

Estoque de 
Imigrantes em 
milhares de pessoas

Países de alta renda 7,707745 13,57834 157.495

França 10,35638 12,08848 7.784

Grécia 6,101017 11,34238 1.243

Itália 2,505314 9,680768 5.789

Malásia 3,821406 8,289349 2.514

África do Sul 3,163285 5,76709 3.143

Turquia 2,155189 3,769001 2.965

Coréia do Sul 0,100104 2,639159 1.327

Chile 0,818045 2,615513 469

Polônia 2,952647 1,604181 619

Países de renda baixa 2,700878 1,469974 9.383

Países de renda média 1,707802 1,382008 76.315

América Latina 1,468063 1,278539 7.740

México 0,812614 0,939365 1.193

Brasil 0,530953 0,343313 714

Colômbia 0,304267 0,276047 133

Indicador Brasil 
2017

Brasil 
2016

Argentina 
2017

Chile 
2017

China 
2017

Índia 
2017

Japão 
2017

México 
2017

Melhor
Performance
2017

Abrir uma empresa 
(rank)

175 174 157 59 127 155 89 93

Procedimentos 
(quantidade)

11 11 14 7 9 12,9 8 7,8 Nova 
Zelândia (1)

Quadro 6 – Medidas de Qualidade do Ambiente de Negócios
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Indicador Brasil 
2017

Brasil 
2016

Argentina 
2017

Chile 
2017

China 
2017

Índia 
2017

Japão 
2017

México 
2017

Melhor
Performance
2017

Tempo (dias) 79,5 83 25 5,5 28,9 26 7,5 8,4 Nova 
Zelândia 

(0,5)

Custo (% da renda 
per capita)

5,2 3,8 9,3 0,7 0,7 13,8 8 17,8 Eslovênia 
(0,0)

obtenção de 
alvarás de 
construção (rank)

172 169 173 26 177 185 60 83

Procedimentos 
(quantidade)

18,2 18,2 21 13 22 35,1 12 13 n/d  (5)¹

Tempo (dias) 425,7 425,7 341 152 244,3 190 197 86,4 Cingapura 
(26)

Custo (% da renda 
per capita)

0,4 0,4 2,8 0,6 7 25,9 0,5 9,8 n/d  (0,0)¹

obtenção de 
energia elétrica 
(rank)

47 22 91 64 97 26 15 98

Procedimentos 
(quantidade)

4 4 6 6 5,5 5 3,4 6,8 Coréia do 
Sul (3)

Tempo (dias) 64,4 43,6 92 43 143,2 45,9 97,7 100,4 Coréia do Sul 
(18)*

Custo (% da renda 
per capita)

58 28,6 32,2 70,5 390,4 133,2 0,0 336,7 Japão (0,0)

Registro de 
propriedade (rank)

128 130 114 58 42 138 49 101

Procedimentos 
(quantidade)

13,6 13,6 7 6 4,0 7,0 6,0 7,7 Geórgia (1)*

Tempo (dias) 31,4 31,7 51,5 28,5 19,5 46,8 13,0 42,1 Geórgia (1)

Custo (% do valor 
da propriedade)

3,1 3,1 6 1,2 3,4 7,7 5,8 5,2 Arábia 
Saudita (0)*

Pagamento de 
impostos (rank)

181 178 178 120 131 172 70 114

Pagamentos por 
ano 
(número por ano)

9,6 9,6 9 7 9 25 14 6 Arábia 
Saudita (3)*

Tempo (horas/ano) 2038 2.600 359 291 259 241 175 286 Cingapura 
(49)

Indicador Brasil 
2017

Brasil
2016

Argentina 
2017

Chile 
2017

China
2017

Índia 
2017

Japão 
2017

México 
2017

Melhor
Performance 

2016

comércio entre 
países (rank)²

149 145 111 65,0 96 143 49 61

Tempo para 
exportar (horas)

67 - 51 84 47 144 25 28 Áustria (0,5)*

Quadro 6 (cont.) – Medidas de Qualidade do Ambiente de Negócios
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A evidência aponta assim para um fenômeno multidimensional, não havendo 

uma “bala de prata” para resolver a baixa competitividade das empresas. Há um 

histórico de instabilidade macroeconômica bem conhecida e suas sequelas: preços 

(câmbio e juros) fora do lugar; elevado prêmio de risco; alto custo de capital. Há 

um ambiente de negócios que dificulta a vida das empresas, restringe seu acesso a 

mercados e fatores de produção, se traduzindo em custos de transação irrazoáveis. 

E se sobrepondo a esse ambiente, há políticas compensatórias que têm o efeito 

de proteger – e isolar – essas mesmas empresas, de não expô-las à competição, e 

que incentivam um comportamento conservador, em que o crescimento se torna 

secundário, e a sobrevivência – inclusive por meio de incentivos, subsídios e outros 

artifícios – um imperativo. 

O forte empreendedorismo no país se dissipa por força das barreiras à compe-

titividade, ou é mal direcionado por conta das políticas que protegem as empresas, 

mesmo ao custo delas permanecerem pequenas ao longo da vida empresarial.  

A consequência é o baixo desempenho competitivo das empresas, principalmente 

no âmbito da tecnologia, da inovação e da qualidade da gestão, como se verá a seguir.

Fonte: Doing Business/Banco Mundial, elaboração própria. 

Nota: * Duas ou mais economias dividem o topo do ranking para este indicador.
1 – Nenhuma economia alcançou a fronteira desse indicador no ano.
2 – Houve uma mudança de metodologia em 2017.  Para elaboração dessa tabela, foram considerados os indicadores 
classificados como “border” e “documentary”. 
3 – Um índice de 0 a 16, sendo 16 o melhor cenário, que tenta mensurar a qualidade do arcabouço jurídico, que rege as 
situações de insolvência.  

Indicador Brasil 
2017

Brasil
2016

Argentina 
2017

Chile 
2017

China
2017

Índia 
2017

Japão 
2017

México 
2017

Melhor
Performance 
2016

Custo para exportar 
(US$)

1.185 - 210 340 607 505 325 460 Albânia 
(64,7)

Tempo para 
importar (horas)

183 - 252 90 158 344 43 62 Alemanha 
(0,5)*

Custo para importar 
(US$)

1077 - 1320 340 948 714 399 550 Sérvia (87)

solucionando a 
insolvência (rank)

67 62 98 55 53 136 2 30

Índice: “Strength of 
insolvency”³

13 - 9,5 12 11,5 6 14 11,5 n/d (16)¹

Taxa de 
recuperação 
(centavos por dólar)

15,8 22,4 22,6 33,5 36,9 26 92,1 69,1 Noruega 
(92,9)*

Quadro 6 (cont.) – Medidas de Qualidade do Ambiente de Negócios
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3. desemPenHo das emPResas

A instabilidade e a incerteza que caracteriza o ambiente econômico, os elevados 

custos de transação de operar no país, e as falhas de política – que geram isolamento, 

restringem acesso a mercados e recursos, e criam incentivos adversos – direcionam 

as empresas para sobreviverem, em primeiro lugar, e apenas subsidiariamente a se 

aproximarem da fronteira inovação e de melhores práticas. 

Este o paradoxo vivido pelas empresas do país: são flexíveis, adaptáveis e criativas 

o suficiente para viver em ambientes instáveis e sujeitos a constante ruído. Mas ao mesmo 

tempo, vivem numa “redoma”, isoladas, com acesso limitado a mercados e fatores, fruto de 

políticas “compensatórias” para o risco e custos que diuturnamente enfrentam. Aprendem 

a sobreviver; mas não a crescer.  

O cerne desse paradoxo é que as empresas sobrevivem, mas a indústria progres-

sivamente perde densidade, pois o contrário só seria possível com sua integração 

nas cadeias globais de valor. Isto supõe empresas globalmente competitivas, e 

“protegidas” não pela sua relação com o Estado, mas pelas suas competências5. 

Há empresas brasileiras de grande proficiência e com presença global. E há 

igualmente aquelas que são competitivas o suficiente para defenderem seus 

mercados e responderem às ameaças das importações, comumente se apoiando no 

conhecimento do mercado brasileiro, das características dos clientes, e combinado 

produtos e serviços sem poder ser replicado pelos importadores.   

Contudo, a evidência sugere que a “defesa do mercado” se baseia menos na 

inovação, na adaptação de tecnologias de ponta, ou mesmo na excelência de gestão. 

•	 No âmbito da geração de inovações, denotado pelas patentes depositadas 

por nacionais, estes são responsáveis por somente 0,18% das patentes 

mundiais, sem uma tendência clara de ampliação dos esforços inova-

dores (Figura 4). Ainda que os indicadores de depósito de patentes sejam 

imperfeitos, seja por inovações não patenteáveis, seja pelo não interesse 

5 Pode-se argumentar que esse padrão em parte resulta da qualidade das intervenções, com objetivos 
frequentemente difusos e por vezes contraditórios, sem reconhecer o trade-off envolvido nas escolhas de 
políticas, como se fosse possível ter simultaneamente uma indústria competitiva e altamente diversificada, 
sem referência ao tamanho do mercado, a configuração global das cadeias de valor, e os critérios que 
informam as decisões de investimento das empresas. Uma estratégia industrial mira uma configuração 
da indústria: ou bem se objetiva uma indústria competitiva e relativamente mais especializada, com um 
número limitado de empresas de baixa produtividade; ou inversamente, uma indústria mais diversificada, 
mas que na distribuição de empresas ao longo do gradiente de produtividade, acomoda-se por longos 
períodos empresas menos produtivas e que pouco crescem. Esta última configuração só se sustenta, 
contudo, numa economia protegida e empresas com operações subsidiadas.  
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da empresa em patentear (no caso de segredos industriais, por exemplo), 

ainda assim os índices de patenteamento são amplamente utilizados para 

denotar a distância da fronteira de inovação.

Fonte: INPI; elaboração própria.

Figura 4 – Patentes Depositadas por Brasileiros no INPI
2000-16

•	 A contrapartida dos dados de patenteamento se reflete na propensão à 

inovação das empresas no país. Os resultados mais recentes da pesquisa 

PINTEC conduzida pelo IBGE, sugerem que apenas um terço das empresas 

na indústria de transformação “inovam” no sentido lato do termo. Na 

realidade, dessas empresas, somente 1,2% e 0,8% introduziram produtos 

ou processos novos no plano mundial (Quadro 7). As demais que declaram 

inovar estão na realidade adaptando e absorvendo inovações de terceiros. 

O que é particularmente preocupante é que a maior parte das empresas 

está tecnologicamente estagnada: nem de fato inovam, nem adaptam e 

usam novas tecnologias. 

•	 O comportamento tecnológico conservador tem motivos diversos, mas 

destacam-se a baixa qualificação da mão de obra e práticas de gestão 

desatualizadas. A evidência sugere que os gestores brasileiros, apesar da 

grande capacidade de adaptação à complexidade do ambiente de negócios, 

têm um baixo nível de conhecimento de melhores práticas, conforme 

os trabalhos conduzidos por Nick Bloom e associados6. De fato, as notas 

6 Ver, por exemplo, Bloom, Nicholas, Renata Lemos, Raffaella Sadun, Daniela Scur e John Van Reenen. 2014. 
“The  new  empirical  economics  of  management”, Journal  of  the  European  Economic  Association, 1 2(4), 
pp.835-876.
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médias atribuídas aos gestores brasileiros estão abaixo ou mesmo signifi-

cativamente abaixo de países que competem com o Brasil nos mercados 

globais (Figura 5). O ambiente de gestão por sua vez não se oxigena pelo 

próprio isolamento das empresas e por conta das barreiras à mobilidade 

impostas à vinda de gestores e técnicos. 

Empresas que inovaram em produto e/ou 
processos

00-02 03-05 06-08 09-11 12-14

33,5% 33,6% 38,4% 35,9% 36,3%

Produtos Novo para a empresa 56,3% 49,3% 51,0% 40% 42,7%

Novo no mercado nacional 4,8% 9,1% 8,5% 7,6% 10,6%

Novo no mercado mundial 0,5% 0,6% 0,7% 1,2% 1,2%

Processos Novo para a empresa 78,5% 75,7% 79,2% 83,1% 95%

Novo no mercado nacional 1,8% 4,4% 4,7% 5,3% 8,0%

Novo no mercado mundial 0,3% 0,3% 0,2% 0,6% 0,8%

Fonte: PINTEC, IBGE, elaboração própria. 

Quadro 7 – Brasil: que proporção das empresas dizem inovar?

Nota: Foram feitos controles para o tamanho das firmas.

Figura 5 – Scores Médios dos Gestores de Empresas
Países Selecionados
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O frágil desempenho das empresas brasileiras e de seus gestores só pode ser 

explicado pelas décadas de políticas profundamente conservadoras: no âmbito 

empresarial, premia a proximidade na relação com o Estado, e a procura por proteção, 

subsídios e transferências. Quando o Estado encontra limites, as empresas já se 

fragilizaram, e resta se defender no mercado. No plano agregado, essas políticas 

levam ao esgarçamento dos laços de densidade do setor industrial, pela progressiva 

perda de competitividade dos atores. 

 É um imperativo mudar este paradigma de ação estatal, e a prática das 

políticas industriais tradicionais de alocação de determinados privilégios (subsídios, 

incentivos, proteção) como formas de promover uma indústria que há muito deixou 

de ser nascente, que por inércia ou considerações de economia política sobrevivem7. 

Nesse sentido, uma nova política industrial requer outra lógica do Estado, discutida 

a seguir.

4. o imPeRatiVo de RefoRmaR o estado no BRasil

Porque reformar o Estado? Pela magnitude de suas falhas. Estas são inconsistentes 

com um país de renda média, uma economia relativamente grande e diversificada, 

uma sociedade civil organizada, ativa e bastante sofisticada, e uma institucionalidade 

capaz de mediar demandas e pressionar por governos mais eficientes e capazes de 

cumprir com compromissos essenciais com o bem estar da sociedade. 

Estas falhas se remetem ao processo histórico que levou o Estado brasileiro 

a se tornar grande, sujeito à captura por segmentos das elites e corporações, e 

disfuncional quanto às suas funções essenciais. O patrimonialismo não é um fenô-

meno recente8, mas possivelmente se aguçou como prática dos “donos do poder” 

no período pós-democratização, e principalmente com o aparente imperativo de 

entrega de “nacos” do Estado para garantir a governabilidade num contexto de 

extrema fragmentação partidária.  

De forma bastante sintética, a questão do Estado se refere em primeiro lugar ao 

seu tamanho e os recursos que absorve, e os custos elevados para a sociedade para 

operá-lo, que se traduzem inclusive em tributos elevados, e juros também elevados 

para financiar a dívida pública. Segundo aos resultados da operação – provisão de bens 

7 De fato, pouco mudou: setores como automotivo e de informática, e uma miríade de outros, sobrevivem 
à base de “favores” do Estado, que compensam a ausência de reformas introduzindo outras distorções. 

8 Ver o clássico de Raymundo Faoro, Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro, Globo 
Livros, 2013 (a edição original foi de 1958) acerca das origens do patrimonialismo. 
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públicos e serviços essenciais ao bem estar da população, assim como no desenho 

e execução das políticas públicas.

O elevado custo de operação do Estado se traduz numa forte pressão tributária 

e num endividamento crescente Na realidade, carregar o custo do Estado é um 

fenômeno de várias dimensões: supõe uma elevada relação arrecadação/PIB, prin-

cipalmente tendo por referência outros países de renda média (Figura 6), aliado à 

complexidade das regras e sua aplicação. Na medida em que o esforço tributário 

é insuficiente – espelhado na magnitude do déficit nominal do setor público - que 

em 2016 chegou a 8,95% do PIB – o Estado se apoia na emissão de dívida, e o conse-

quente “crowding out” dos investimentos privados, na medida em que o Tesouro 

oferece condições de segurança, liquidez e retorno para os seus papéis que se traduz 

em um aumento do custo de capital para todos os agentes. Talvez o mais grave do 

ponto de vista do crescimento do país tenha sido o redirecionamento de recursos 

para atividades de baixa produtividade no setor público, a expensas da expansão 

do setor privado. 

Em segundo lugar, as falhas de Estado são aparentes nos resultados de sua 

operação: a provisão insuficiente de bens públicos críticos no âmbito da saúde cole-

Figura 6: Carga Tributária (% do PIB) e PIB per Capita (USD), 2015  
30 países selecionados.

9 Em anos recentes,  o endividamento foi na realidade explosivo, por conta da destruição das contas 
públicas no período 2012-14.
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tiva; um sistema educacional que não funciona como instrumento de crescimento 

e equidade inter-geracional; e na crise permanente de segurança pública. 

No âmbito da economia, o mais fundamental são as políticas e instituições 

que afetam o funcionamento dos mercados e o esforço das empresas. O problema 

da indústria no país diz respeito a políticas desatualizadas e distorcidas. Estas 

segmentam mercados;  dificultam o acesso das empresas a fatores e recursos; 

limitam a competição e mobilidade dos fatores; e facultam – quando não promovem – 

a apropriação do Estado por cartórios e corporações.

O desafio da política industrial será superar iniciativas e instrumentos historica-

mente de baixa eficácia e capturáveis por interesses particulares – a exemplo dos 

incentivos fiscais caso-a-caso – e mudar o modus operandi e reformar o Estado, 

guiado pelo interesse público. Na linha de mínima deve-se aprender com os erros 

sistemáticos de política dos anos recentes, e a baixa eficácia e elevado custo dos 

instrumentos utilizados. Obviamente, se os resultados foram frágeis, as políticas 

ou têm sido mal desenhadas ou executadas incorretamente. Devem, portanto ser 

avaliadas. Este o ponto de partida.

Assim, dentre os fundamentos de uma nova política industrial está, em primeiro 

lugar, avaliar de forma rigorosa, os subsídios, transferências e outros instrumentos 

cujo custo fiscal é elevado, para estabelecer se os benefícios econômicos são mais 

do que residuais, quando não contraproducentes. Avaliar um legado que continua 

impregnado no modus operandi das instituições – inclusive os bancos federais – e 

no orçamento fiscal e de subsídios, é o ponto de partida. Investir no que efetiva-

mente funciona e tem a melhor relação benefício-custo, levando em consideração 

a magnitude das externalidades envolvidas. O uso de recursos do Estado, isto é da 

população, para subsidiar alguma atividade deve ser feito de maneira parcimoniosa, 

e desde que comprovada sua essencialidade e a magnitude das externalidades.

Segundo, é fundamental romper o isolamento, facilitando a mobilidade de bens, 

serviços, pessoas, conhecimento, desfazendo a ampla e complexa cunha prote-

cionista que se construiu no país10. A importância desse movimento é múltipla: é 

um incentivo aos ganhos de produtividade, tanto por mudanças da estrutura da 

indústria, na organização da produção, como no comportamento dos agentes; e é 

10 Ver a respeito CDPP e CINDES, “A integração internacional da economia brasileira: Propostas para uma 
nova política comercial”, Texto para Discussão, Junho de 2016, onde os autores fazem uma análise da 
literatura que provê evidência inquestionável dos ganhos da abertura, e detalham a agenda necessária 
para uma reforma profunda na política comercial do país. Aqui se sugere ir além da política comercial, e 
repensar a política de imigração e as normas que protegem as profissões das forças da competição. 
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uma força transformadora no sentido de um Estado que absorve menos recursos, 

provê bens públicos de forma mais eficiente, e entrega serviços de melhor qualidade. 

Terceiro, e nesta perspectiva, a coalização de forças que a abertura coloca em 

marcha irão pressionar por uma melhoria do ambiente de negócios, e uma redução 

dos custos de transação. Faz parte desta “agenda micro” uma desburocratização 

(quase) radical, com a redução de procedimentos e custos extravagantes, e a elimi-

nação de obrigações junto a instituições supérfluas, ou no mínimo desatualizadas11. 

Igualmente crítico é a necessidade de reforçar a garantia dos contratos; reduzir a 

incerteza jurídica e regulatória; e melhorar a qualidade das decisões das instituições 

de Estado. Estabilidade, previsibilidade, e elevada qualidade das decisões discricioná-

rias dos órgãos de Estado são bens públicos, que afetam a coletividade, consumidos 

(necessariamente) por todos, pago por todos. 

Finalmente, o Estado deve prestar melhores serviços, ao definir o que é essencial 

para o bem estar da sociedade: segurança coletiva; saúde pública; educação voltada 

à formação de excelência e em tempo integral, com foco nos mais jovens.

5. conclusÃo

O retrocesso da indústria de transformação no país não foi por falta de apoio 

dos instrumentos clássicos: não faltou financiamento ao investimento e à inovação; 

como não faltaram incentivos fiscais; e nem tampouco proteção, para evitar que a 

demanda “vazasse” para o exterior.  

Faltou fundamentalmente um diagnóstico correto, o que levou em anos recentes 

a um ativismo sem estratégia por um Estado fragilizado. Na realidade, ao mesmo 

tempo em que as políticas tentaram compensar os elevados custos de transação 

no país, implicaram na segmentação dos mercados e isolamento das empresas, 

restringindo o acesso aos mercados e recursos. 

O paradoxo central da política industrial é fruto deste aspecto de compensação 

pelo ambiente de negócios adverso. De um lado, protegem e transferem recursos 

(subsídios e incentivos) para as empresas; porém em simultâneo constrangem as 

empresas, retiram sua capacidade de competir; e geram incentivos adversos, amor-

tecendo as forças de competição – direcionador essencial dos esforços das empresas.

11 Um exemplo são os sindicatos profissionais, cujas funções se sobrepõe aos Conselhos profissionais, e 
cujos custos aos indivíduos e às empresas são arbitrários e sem nexo com a provisão de serviços.

2 -  ARTIGO CLAUDIO FRISTAK.indd   206 23/07/2017   22:13:46



206 207

Reforma do Estado e política industrial

O fundamento de uma nova política industrial é a reforma do Estado, com 

uma  redefinição de seu papel: provedor de bens públicos e serviços essenciais ao 

bem-estar da coletividade. Para tanto, não é necessário que o Estado absorva 43% 

ou mais do PIB – como o Estado brasileiro o faz – mas que se institua uma reforma 

que reavalie suas múltiplas atribuições, aumentem a eficiência das suas funções 

essenciais, eliminem normas burocráticas e as barreiras institucionais que elevam 

os custos de transação, e se empenhem no desenho políticas que atendam ao 

interesse público.
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Sair da criSe e voltar a creScer  
com o mercado de capitaiS

Edemir Pinto

O crescimento em uma economia moderna depende de um mercado financeiro e 

de capitais que atraia poupança doméstica e externa para investimentos produtivos. 

Sem instituições financeiras que funcionem de forma apropriada, bons projetos 

permanecem inexplorados. A conexão entre o desenvolvimento e o mercado é estu-

dada pelos economistas há muito tempo. De forma geral, um mercado financeiro 

e de capitais robusto aumenta a proporção de poupança que é direcionada para 

investimentos e faz a alocação desse capital de maneira mais eficaz. Isso significa 

que os mercados, de forma geral, vão colocar recursos nas atividades que produzam 

maior valor para a economia. Sem as Bolsas de Valores, em particular, os indivíduos 

teriam dificuldade em fazer essa alocação de maneira eficiente principalmente 

pelo papel de diversificação que os participantes de mercado conseguem realizar. 

Na ausência de mercados de ações, liquidar um investimento significaria vender 

máquinas e fechar uma fábrica. Com as Bolsas, os indivíduos podem vender suas 

ações, transferindo a propriedade sem afetar o capital investido nas empresas.

De fato, a evidência empírica mostra uma forte correlação positiva entre desen-

volvimento financeiro e crescimento da economia. Um dos aspectos importantes 

dessa robustez dos mercados é sua integração, de forma a atrair investidores estran-

geiros, sua liquidez e suas regras de funcionamento. Durante décadas, companhias 
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internacionais fizeram inversões no Brasil na forma de compra de máquinas e 

equipamentos. No entanto, as barreiras para o investimento de portfólio dificul-

tavam excessivamente a entrada de recursos. Foi apenas a partir de 1991 que o 

Conselho Monetário Nacional (CMN) liberou investimentos em ações por parte de 

estrangeiros no Brasil, após longas décadas de restrição. Portanto, recentemente, o 

país vem experimentando os efeitos positivos do mercado de capitais, por conta dos 

efeitos da entrada de recursos estrangeiros, há relativamente pouco tempo. No final 

do século 19 e início do século 20, o mercado de capitais brasileiro viveu uma fase 

áurea, com várias aberturas de capital e entrada de investimentos estrangeiros. No 

mais, o Brasil viveu apenas bolhas especulativas, como no final dos anos 1960. Esses 

períodos distantes são conhecidos apenas pelos especialistas e nos livros de história. 

Para as novas gerações, o mercado de capitais ainda é um ilustre desconhecido.

Outro fator que preponderou sobre os benefícios que o mercado de capitais 

pode trazer para a economia foi a elevada taxa de juros existente no país. Causado, 

principalmente, pelo recorrente quadro de desequilíbrio fiscal no governo, que 

absorve a maior parte dos recursos da economia, o juro alto inviabiliza o mercado de 

capitais. Outro inimigo constante das ações ao longo desses anos foi a inflação, que 

na primeira metade dos anos 1990 atingiu níveis estratosféricos, até ser debelada 

pelo Plano Real em 1994. Surtos inflacionários no início dos anos 2000 e, mais recen-

temente, por conta da “nova matriz econômica” fizeram com que o país se afastasse 

do rumo de se tornar uma economia “normal” em que o mercado de capitais pode 

e deve proporcionar ferramentas importantes para o desenvolvimento.

A abertura do mercado de capitais em 1991, conjugada com a estabilização 

da economia a partir do Plano Real três anos depois, estimulou os participantes a 

realizar uma extensa agenda de reformas. Capitaneados pelo Banco Central (BC) e 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com uma forte participação da BM&FBO-

VESPA, os agentes de mercado transformaram o Brasil em uma referência mundial 

em termos de solidez, segurança e regulação. O país possui hoje uma infraestrutura 

de mercado de classe mundial.

Depois das turbulências das crises financeiras internacionais nos anos 1990, 

da hiperinflação e do saneamento do sistema financeiro, o Banco Central iniciou as 

reformas com a Lei 10.214 em 27 de março de 2001. A legislação criou o arcabouço 

para o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que passou a ser chamado de 

“novo SPB”. O novo SPB entrou em vigor em 2002. A norma admitia a compensação 

multilateral de obrigações no âmbito de uma mesma câmara ou prestador de serviços 

de compensação e de liquidação. Embora já existisse em alguns ambientes, como 
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na própria BM&FBOVESPA, o conceito era até então inexistente na legislação brasi-

leira. A nova lei reconhecia também os mecanismos de proteção constituídos pelos 

integrantes dessas câmaras de liquidação. Com o novo SPB, o Banco Central queria 

transferir para o mercado todo o risco do sistema financeiro. O BC iria credenciar 

ambientes que fossem considerados importantes, dando a eles a responsabilidade 

por tudo o que dissesse respeito a registro, liquidação, compensação e administração 

desses mercados.

Com a fusão entre a BM&F e a BOVESPA, em maio de 2008, a BM&FBOVESPA 

passou a ser responsável pela administração de quatro clearings consideradas 

sistemicamente importantes pelo BC: de ações e renda fixa privada (antiga Câmara 

Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC), de derivativos financeiros e de commo-

dities, do mercado interbancário de câmbio pronto e de títulos públicos federais 

(administradas pela antiga BM&F).

Após investimentos superiores a R$ 1,5 bilhão, os maiores na história da Bolsa, 

foi implantada a integração das clearings nos planos regulatório, operacional, 

tecnológico e de administração de risco. Entre outros benefícios, a clearing única 

permitiu maior eficiência na alocação de capital e na gestão de caixa dos partici-

pantes, redução de despesas recorrentes de todo o mercado e da Bolsa, em virtude 

de maior padronização e automatização de processos e rotinas operacionais e 

modernização tecnológica completa, com aumento da capacidade e da velocidade 

de processamento e com importante redução de riscos operacionais. Esse plano de 

investimentos resultou na modernização de todo o parque tecnológico da Bolsa, 

da plataforma de negociação à clearing, passando por uma completa revisão de 

processos e governança.

Um dos principais desafios do projeto foi o desenvolvimento do novo sistema de 

cálculo de risco. Em primeiro lugar, o novo sistema deveria contemplar uma ampla 

e heterogênea lista de ativos, contratos e garantias. Em segundo lugar, em favor da 

eficiência do mercado, o novo sistema deveria ser inteligente o suficiente para avaliar 

o risco do portfólio como um todo, e não somente de partes isoladas, considerando 

os efeitos da diversificação e da compensação de risco presentes nas carteiras dos 

investidores. Em terceiro lugar, o sistema deveria possuir escala industrial e alto 

desempenho computacional, tendo em vista a necessidade de cálculo do risco, em 

tempo quase real, de mais de 50 mil carteiras de investidores com posições em 

derivativos. Mas, acima de tudo, o novo sistema de risco deveria ser extremamente 

confiável e seguro, preservando a solidez do ambiente de clearing da BM&FBOVESPA.
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O novo modelo de cálculo de risco da BM&FBOVESPA, chamado de Closeout Risk 

Evaluation (CORE), foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar de profissionais 

especializados em administração de risco, estatística, matemática e computação, 

apoiada pelos melhores consultores internacionais. A forte cultura de administração 

de risco da BM&FBOVESPA, forjada ao longo de diversas décadas à frente de clea-

rings sistemicamente importantes em ambiente de alta volatilidade, também foi 

fundamental para o desenvolvimento do modelo e a definição de suas principais 

condições de contorno.

Do ponto de vista técnico, é possível dizer que não existe, no mundo, nenhum 

sistema de risco de clearing que se compare ao CORE. Ao mesmo tempo em que é 

extremamente robusto, o CORE permitiu o cálculo de risco considerando-se a carteira 

completa de ativos, contratos e garantias, propiciando maior eficiência na alocação 

de capital pelos investidores. A combinação de robustez com maior eficiência na 

alocação de capital fez com que o CORE posicionasse a BM&FBOVESPA na vanguarda 

mundial em administração de risco.

A regulação brasileira e os sistemas de clearing e de central depositária de ativos 

da BM&FBOVESPA também se destacam no cenário internacional devido à adoção 

do modelo de beneficiário final, mais robusto em termos de administração de riscos 

e de prevenção de fraudes. Os investidores acessam a Bolsa e suas clearings por 

meio de corretoras autorizadas a funcionar pelo BC e pela CVM. Apesar da inter-

mediação realizada pelas corretoras, os contratos e os ativos negociados e detidos 

pelos investidores, assim como as garantias por eles depositadas, são segregados e 

identificados, nos sistemas da clearings e da central depositária, individualmente, 

ou seja, por investidor. A existência de informações completas sobre a titularidade 

dos ativos e das posições proporciona maior robustez à administração de risco, ao 

monitoramento da alavancagem do sistema e ao controle de limites prudenciais. 

Também facilita o tratamento de situações de quebra de intermediários, em que os 

ativos, as posições e as garantias dos clientes têm de ser transferidas para a respon-

sabilidade de outras instituições. Por fim, mitiga os riscos de fraude em custódia.

Em contraposição, a maior parte dos sistemas de clearings e de central deposi-

tária internacionais não adota o modelo brasileiro de beneficiário final. A ausência 

de informações sobre os investidores finais limita a atuação das clearings e das 

centrais depositárias internacionais na administração de riscos e na prevenção de 

fraudes financeiras, além de tornar mais complexos o monitoramento de risco e a 

obtenção de informações pelos reguladores.
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Ao lado das reformas do lado da infraestrutura, a Bolsa também implementou 

melhoras extraordinárias em seus produtos. No final dos anos 1990, quando essas 

reformas na infraestrutura estavam em seu início, o mercado de ações estava estag-

nado no país. A liquidez das principais companhias migrava para a Bolsa de Nova 

Iorque através do mercado de American Depositary Receipts (ADRs). Em 1997, uma 

única ação, o papel preferencial da Telebrás, então companhia estatal de telefonia, 

respondia por 60% de todo o volume do mercado de ações no Brasil. Tudo conspirava 

contra a expansão da Bolsa brasileira, a saber, o fechamento da economia, a excessiva 

atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como 

fonte e canal de crédito subsidiado, os custos de transação – na época, agravados 

pela CPMF - a cultura avessa à abertura de capital no país, empresas com base acio-

nária muito pequena e desinteresse dos investidores, além dos habituais juros altos.

Para se contrapor a isso, a BM&FBOVESPA criou o “Novo Mercado” para o Brasil. 

A ideia era um setor de excelência dentro da Bolsa que oferecesse aos investidores, 

em essência, papéis de qualidade e proteção aos acionistas minoritários. Diante 

da falta de uma cultura de governança corporativa no Brasil, além de uma legis-

lação societária deficiente em vários aspectos até hoje, o Novo Mercado seria um 

segmento especial dentro da BOVESPA, de adesão voluntária pelas empresas. Para 

se listar, a empresa deveria adaptar seu estatuto social, assinar um contrato com a 

Bolsa para seguir determinadas regras de governança e, entre outras coisas, oferecer 

um free float mínimo ao mercado e apenas ações ordinárias. O Novo Mercado foi 

institucionalizado em dezembro de 2000.

O foco do Novo Mercado foi uma mudança de conceitos, de atitude perante a 

própria existência das companhias abertas. Ao introduzir a adesão voluntária às suas 

regras de funcionamento, criou um ordenamento mais eficiente das relações entre 

investidores e mercado. Os compromissos são assumidos por livre e espontânea 

vontade, por princípios, não por imposição legal. É uma mudança fundamental de 

filosofia com relação às determinações de conduta forçadas pelo Estado, caracte-

rística básica da economia brasileira. O Novo Mercado foi a maior inovação surgida 

no segmento de ações no Brasil e ultrapassou, em vários aspectos, as reformas 

societárias feitas anteriormente no país. Até hoje, é referência mundial no que tange 

à questão da governança. Periodicamente, a Bolsa promove consultas ao mercado 

para a atualização das regras, que são aprovadas pelas companhias listadas através 

de votação.

A Bolsa ainda criou uma iniciativa para melhorar as práticas do segmento de 

intermediação, outra ação inédita no mundo, em linha com o Novo Mercado. O 
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Programa de Qualificação Operacional (PQO) foi iniciado em 2005, pela então BM&F, 

e certifica a qualidade dos serviços prestados pelas corretoras. O programa está divi-

dido em categorias. De acordo com sua qualificação, a corretora pode obter selos nas 

diferentes categorias do seu setor de atuação. A adesão também é voluntária, assim 

como o Novo Mercado. A aplicação do PQO no segmento Bovespa teve início em 2010.

Em consequência dessas reformas, o mercado de capitais brasileiro teve uma 

expansão superior a dez vezes em volumes do final dos anos 1990 até 2010, quando 

os efeitos da “nova matriz econômica”, já amplamente discutidos, começaram a 

minar os fundamentos macroeconômicos do país. Tanto no segmento de dívida, 

quando no de ações, houve forte crescimento. Em 2010, o mercado de dívida brasi-

leiro representava 73,6% da América Latina, com emissões de US$ 508 bilhões. No 

segmento de ações, valor de mercado das companhias listadas no país chegou a 

US$ 1,5 trilhão, o tamanho do PIB. Houve a entrada de 163 companhias no Novo 

Mercado, até então. Nesse período áureo, a Bolsa serviu  para que as  companhias 

brasileiras captassem mais de US$ 100 bilhões, em alguns anos, superando inclusive 

os recursos oferecidos pelo BNDES.

Ao longo desses anos, o Brasil reuniu todas as condições para que os mercados 

funcionem de forma adequada, desde que o cenário político e macroeconômico 

assim o permitam. Uma forte e estável regulamentação forneceu transparência 

e confiança nos mecanismos de mercado. Essas normas robustas de governança 

corporativa protegem tanto os direitos dos emissores quanto dos investidores. Os 

participantes de mercado dispõem ainda de clareza sobre as normas de contabili-

dade, divulgação e relatórios de administração. Ratings de crédito, uma imprensa 

ativa e independente completa o quadro institucional de acesso às informações e 

dados das empresas.

Há oportunidades de investimento atraentes e diversificadas à disposição. 

Os investidores têm liquidez, garantias, volume e profundidade de mercado para 

atender às suas necessidades. O país tem custos extremamente competitivos para 

os investidores institucionais e, na Bolsa brasileira, há milhares deles, de dezenas 

de países, com posições custodiadas. Há também um amplo perfil de investidores 

e uma indústria de intermediação sólida para dar todo o atendimento necessário 

a esses participantes, assim como para assessorar as companhias que desejam 

acessar o mercado. Por fim, o Brasil também se conscientizou para a necessidade 

da educação dos participantes de mercado. Ainda que o país precise evoluir muito 

nesse campo, há conteúdo e instituições que podem auxiliar na educação financeira 

e na formação dos profissionais para atender ao mercado.
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Após a pior recessão que o país já enfrentou, aparentemente se aproximando 

do seu final, o restabelecimento dos fundamentos macroeconômicos no país voltou 

a movimentar o mercado de capitais. Em 2017, as ofertas iniciais de ações voltaram 

a ocorrer e tudo indica que o mercado de capitais vai voltar a exercer o papel de 

gerar recursos para investimentos produtivos. Será essencial que o país continue 

no caminho do ajuste fiscal, de forma a evitar que o governo absorva a poupança 

interna para financiar seus déficits, e que a livre iniciativa tome a dianteira como 

patrocinadora dos investimentos produtivos.

A superação dos desafios atuais e a promoção de um maior desenvolvimento do 

mercado de capitais, com seus consequentes efeitos positivos sobre o crescimento 

econômico, exigem esforços em uma ampla frente de políticas. Esforços significa-

tivos para realizar esta agenda crucial estão em curso e poderão ser aprofundados. 

A continuidade da previsibilidade vai ancorar a economia e facilitar uma mudança 

de horizontes de longo prazo para os investimentos. Aumentar a poupança também 

deve contribuir para reduzir gradualmente a alta estrutura de taxas de juros do 

Brasil. Os esforços contínuos para sanear as finanças do Estado e aumentar a 

produtividade, concentrando o esforço do país na infraestrutura, na logística e no 

capital humano poderiam ajudar um círculo virtuoso a potencializar o crescimento, 

sustentado por um equilíbrio dinâmico de investimentos mais elevados e taxas de 

poupança mais elevadas.

A bem-sucedida realização de leilões de privatização de aeroportos federais, 

com regras mais amigáveis ao investimento privado, além das reformas anunciadas 

pelo governo na Previdência e nas leis trabalhistas, por exemplo, demonstra esse 

compromisso que será extremamente benéfico para o mercado de capitais e para 

o crescimento econômico do país. Com isso, o futuro das empresas brasileiras vai 

passar pela Bolsa.
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A contribuição dA químicA à riquezA 
brAsileirA e seus desAfios

Fernando Figueiredo l Luís Duque Dutra

 introdução

Muito cedo, a ciência econômica aprendeu a distinguir o impacto de certas 

atividades produtivas. A riqueza de Veneza, frente à pobreza de Nápoles, resultava 

das artes fabris que a primeira incentivava e da proibição do uso agrícola do seu 

solo, como o napolitano Antônio Serra assinalou em seu “Breve Trattado” (1613). 

Segundo Giovanni Botero (1588) e Antônio Genovesi (1750), o ouro espanhol acabava 

em mão holandesa e veneziana em razão das atividades que concentravam. Eles 

complementavam, a fortuna de Potosi e Jalisco era temporária, enquanto na Itália 

e Holanda, permanente. A abundância mineral foi vista como um mal, do qual elas 

não padeciam em razão da diversificação dos negócios1. Henrique VII, educado em 

Bolonha, iniciou a transformação do Reino Unido de exportador de lã a produtor 

de têxtil (a partir da lã primeiramente), de forma que Elizabeth I, cem anos depois, 

proibiu a exportação do produto bruto, o que preparou o próximo salto noutro século: 

1 REINERT, Sophus (2005). The Italian tradition of political economy. Theories and policies of development 
in the semi-periphery of the enlightenment. In JOMO K.S. e e REINERT, Erik S. (eds), Origins of development 
economics. Londres: Zed Books; Nova Deli: Tulika Books, pp. 24-47. 
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a Revolução industrial com a manufatura do algodão, matéria-prima importada, 

desta feita, do Egito e das Índias. O Plano Tudor foi a primeira política industrial 

britânica.2

Alguns séculos depois, no mesmo reino, Alfred Marshall (1842-1924), fundador 

da Escola Neoclássica, formalizou o conceito de economia de aglomeração, entendida 

como o rendimento crescente decorrente do ganho de escala industrial e não apenas 

empresarial (externo e distinto daquele verificado dentro das empresas). As fontes 

repousam na concentração espacial de atividades produtivas e serviços conexos, 

na movimentação dos fatores de produção, na sinergia entre firmas de natureza 

diferente e em “externalidades” positivas (efeitos derivados), particularmente no 

que diz respeito aos meios de financiamento, à qualificação da mão de obra e à 

ciência e tecnologia. Para reverter a decadência britânica e a degradação da balança 

comercial, sua proposta consistia na promoção de centros (ou distritos) industriais. 3

Impossível entender a dimensão do desafio posto ao Brasil, quanto ao apro-

veitamento do óleo e do gás natural do pré-sal, se não for compreendido que o 

planejamento econômico e a política industrial são missões de Estado e que, antes 

da abundância anunciada, o País se arrisca em perder competência e ativos essen-

ciais, ao persistir em um maldito destino histórico. Para expor o argumento, o texto 

foi dividido em quatro partes. A primeira, a mais longa, dedica-se aos conceitos e 

à História. A segunda se concentra na noção do complexo químico, nas cadeias de 

valor em torno dele e em sua transversalidade. A experiência brasileira, na cons-

trução de uma química com óleo e gás natural importados, e o paradoxo da atual 

situação são abordados na terceira parte. O título da última parte, A História se repete 

como farsa?, pretende sintetizar a análise e sublinhar o custo e a razão da inépcia 

da União frente à urgência.

O escopo do texto se concentra na oportunidade de criar valor a partir da 

produção de óleo e gás natural do pré-sal e, certamente, peca em não tratar 

devidamente a química dos recursos renováveis, o potencial da bioquímica, das  

biorrefinarias e da biodiversidade, aonde as vantagens comparativas brasileiras são 

evidentes e reconhecidas faz tempo. O que interessa aqui, contudo, é a mudança de 

paradigmas, é o enfrentamento de paradoxos e o entendimento de que a química 

brasileira passa por um momento decisivo no qual, pelo rumo ditado pelo mercado, 

repetiremos erros passados. 

2 REINERT, Erik S. (2008). Como os países ricos ficaram ricos... e por que os países pobres continuam pobres. Rio 
de Janeiro: Contraponto Ed. Ltda.  

3 MARSHALL, Alfred (1890). Principles of Economics, Londres: Macmillan. 
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2. reVisão HistÓrico-conceituAl sobre A PolíticA industriAl

Já perto do final do século XX, a falência do estado keynesiano ocorreu conco-

mitantemente ao abandono das políticas voluntaristas. Entre a Primeira e a Segunda 

Guerra Mundial e, na sequência, durante a Guerra Fria, com o capital e a universi-

dade, o estado coordenou alguns projetos militares geradores de desdobramentos na 

esfera produtiva que moldaram o pós-guerra: a bomba atômica e a energia nuclear, 

a aviação militar e a gasolina de cem octanas, o craqueamento em fluxo catalítico, a 

petroquímica e os plásticos são exemplos. As crescentes economias proporcionadas 

pelas novas tecnologias propulsaram uma era de prosperidade apropriadamente 

denominada “os trinta anos gloriosos”. O fim do padrão-ouro, os choques do petróleo, 

o endividamento e a crise da dívida na América Latina e na África decretaram o 

fim do pós-guerra. Os rendimentos passaram a decrescentes e, nada mais flagrante 

do esgotamento, que os ganhos anuais de produtividade do trabalho: caíram pela 

metade já na década de 1970.   

A tudo isso, somava-se o fracasso de grandes programas de investimento e 

políticas de desenvolvimento, tanto nos países centrais, quanto nos países em 

via de industrialização. De fato, num ambiente de negócios pouco favorável e de 

inflexão do ciclo econômico, a política industrial se tornou um instrumento da luta 

entre poderosos “rentistas” em torno da proteção do Estado e contra as mudanças 

no cenário externo. A deterioração das competências na formulação e execução do 

planejamento e a ausência de avaliações precisas, que não tinham como apoiar 

iniciativas claramente inconsistentes, agravaram as “falhas de governança”, que se 

sobrepunham as reconhecidas “falhas de mercado”.4 

Em torno do superávit fiscal, câmbio flexível, arrocho monetário e abertura do 

mercado, construiu-se o consenso de Washington. Foi a resposta para enfrentar 

as transformações a partir da década de 1970 e que se aceleram nas duas décadas 

seguintes. As políticas comerciais pró-ativas e políticas industriais seletivas saíram 

dos manuais e recomendações do Banco Mundial, do FMI, do BIRD, da OCDE, num 

movimento em que a criação da OMC parecia consagrar como definitivo. No espaço 

correspondente ao oceano Atlântico, a política econômica (fiscal, monetária e cambial) 

e as políticas públicas de alcance horizontal foram privilegiadas. Buscavam-se a 

neutralidade das medidas, a estabilidade das regras, a desregulamentação e a compe-

4 Conceitos introduzidos pela Escola Neoinstitucionalista. O livre-mercado falha em apreciar o justo valor 
de uma mercadoria, quando ocorre uma assimetria de informação entre o vendedor e o comprador. Na 
tentativa de corrigi-la, o governo também falha e agrava a ineficiência econômica. Existem outras razões 
para o mercado falhar e, em todas elas, a intervenção pode piorar a alocação dos recursos produtivos.   
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tição. O livre-mercado garantiria o rápido ajustamento estrutural e a ótima divisão 

dos ganhos e das perdas entre os países. Visto de hoje, não há dúvida, a hiperefi- 

ciência creditada à concorrência autorregulada estava sendo sobre-estimada e o 

distanciamento entre pobres e ricos, em nenhum momento, fora levado em conta. 

Da já ultrapassada experiência do estado mínimo, dois legados merecem 

destaque em termos de planejamento e políticas públicas. Primeiro, houve uma 

correção de rumo no que diz respeito aos excessos. Beneficiavam poucos, repar-

tiam entre os grandes, não geravam ganhos de produtividade, muito menos sociais 

e deixaram dívidas faraônicas. O projeto Mohole de perfuração até o magma da 

terra, o programa nuclear brasileiro, o projeto de uma indústria de computadores 

francesa, a cara sobrevivência da construção naval norte-americana, a partir das 

compras militares e do protecionismo na cabotagem, são alguns exemplos de uma 

lista com centenas de iniciativas frustradas na Europa, nas Américas e na África. 

Nada fizeram para impedir a reorganização do trabalho em escala mundial, o que 

já seria fora da realidade e, anacrônicas e custosas, tais políticas passaram a ilustrar 

exatamente o que não deve ser feito.5  

O segundo legado diz respeito à atenção concedida aos requisitos macro e 

microeconômicos. Não existem condições para industrialização, ou para impedir a 

desindustrialização, quando juro, tributo e câmbio não são favoráveis. As regras de 

conduta impõem um custo a ser ponderado sempre e as assimetrias de informação 

devem ser corrigidas pela adequada sinalização. Algumas vezes, os instrumentos de 

comando e controle podem e devem ser complementados por aqueles orientados 

pelo mercado (crédito carbono, derivativos e mercados futuros são exemplos), a 

despeito de serem complexos e exigirem permanente supervisão. A burocracia da 

administração se relaciona à inépcia da ação pública e à corrupção dos fiscais das 

condutas e dos coletores de impostos. O Leviatã de Tomas Hobbes (1651). Por sua 

vez, a inexistência de um mercado de capitais e a falta de infraestrutura (transporte, 

energia, saneamento e telecomunicações) impedem qualquer geração espontânea 

de negócio, que permita rapidamente recuperar o atraso em relação aos países 

ricos. É querer demais das forças do mercado. Segundo ensinou George Ackerloff, a 

“seleção adversa” e o “risco moral” deterioram o ambiente de negócios e penalizam 

a ética do capital o que, por fim, retira as vantagens do livre-mercado quando sem 

supervisão 6.  São dois conceitos que, em definitivo, foram incorporados pela política 

5 Apesar dos EEUU não terem mudado, até hoje, sua política naval. Talvez, porque a considere estratégica 
e, portanto, que ela se paga no longo prazo.  
6 AKERLOF, George (1970). The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. In The 
Quarterly Journal of Economics, Vol 84, No 3, Aug, pp 488-500. 
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industrial, assim como a atenção à dimensão macroeconômica, em razão do alcance 

justamente horizontal que dispõe a política econômica. 

A autorregulação começou a perder prestígio em 1998, com a crise do bônus 

da dívida russa, sentimento que se acentuou em 2001, com o estouro da bolha das 

ações “.com” na bolsa de Nova Iorque. A falência da Enron e a revelação do conluio 

no desabastecimento da Califórnia, entre 2001 e 2002, também merecem registro. 

A crise das hipotecas norte-americanas em setembro de 2007 e da dívida soberana 

europeia, três anos depois, indicavam a magnitude dos desequilíbrios criados e 

anunciaram o esgotamento do modelo. O papel das políticas industriais de tipo 

tradicional, seletivas e setoriais foi revisto e o interesse por elas consideravelmente 

retomado. De fato, não houve um renascimento, o que seria uma visão histórica 

parcial, centrada na experiência ocidental. Em nenhum momento, na Ásia, elas 

foram abandonadas. O oposto se verificou. A notável recuperação do atraso em 

relação às economias centrais ocorreu justamente entre 1980 e 2007 e resultou de 

políticas industriais tradicionais que, ao longo do tempo, incorporaram os avanços 

realizados do lado de cá do mundo. Formosa, Cingapura, Coréia e China tiveram 

suas experiências estudadas e reconhecidas como referência. Os arranjos produtivos 

locais, que propiciaram as condições para a multiplicação de “clusters” em domí-

nios tecnológicos os mais diversos, garantiram uma posição privilegiada na nova 

organização do comércio internacional a partir das exportações de manufaturados 

cada vez mais sofisticados. De fato, foram aqueles países que mais se beneficiaram 

das últimas transformações estruturais em virtude de suas políticas industriais. 

 À bem da verdade, em termos conceituais, a distinção entre políticas seletivas 

e horizontais é outra abordagem redutora e, por isso, pouco esclarece. Programas 

de ação coordenados pelo estado no transporte, na energia, em telecomunicações, 

ou no saneamento como devem ser classificados? São políticas públicas essen-

cialmente setoriais com impactos transversais, não só econômicos, mas também 

sociais, que justificam a atenção especial e ações específicas por parte do estado. 

Ainda conceitualmente, muito mais clara é a distinção dos setores propulsores da 

industrialização, como se viu quando a Inglaterra se dedicou ao têxtil, enquanto 

Portugal se especializava no vinho do Porto e na cortiça7. Além disso, no plano 

empírico, em plena virada do milênio, os países ocidentais não podiam ficar inertes 

à velocidade da reorganização mundial e do deslocamento dos ativos para a Ásia. 

7 Tratado de Methuen, ou de Panos e Vinhos, assinado em 1703. 
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Entre 1970 e 2008, em termos relativos, a participação da indústria no emprego 

caiu pela metade na França (de 24% para 12%), no Canadá (de 23% para 11%) e 

nos Estados Unidos (de 24% para 10%). No Reino Unido, a perda foi ainda maior  

(de 30% para 10%). Um segundo indicador: a partir de 1980, o ritmo de cresci-

mento da produção industrial esteve bem aquém do crescimento do PIB na França  

(1,35% a.a. contra 2,09% a.a.), no Canadá (2,19% a.a. contra 2,78% a.a.), na Espanha 

(2,20% a.a. contra 2,78% a.a.) e no Reino Unido (1,04 a.a. contra 2,74% a.a.)8.  

Na tentativa de mitigar os efeitos da acelerada desindustrialização, os países 

ocidentais reformularam suas intervenções em certos domínios econômicos. A 

inevitabilidade das transformações estruturais e seus desdobramentos não dese-

jados conduziram às novas políticas industriais que não pretendem impedir, mas, 

sim, tornar menos custosa a transição e inserir o país no século XXI.

Essas políticas são setoriais e seletivas conforme a tradição iniciada pelo Came-

ralismo, escola fundadora do pensamento econômico alemão. Evidentemente e, desta 

vez, na esteira do inglês Alfred Marshall, a compreensão do processo industrial exigiu 

um apurado quadro teórico-conceitual. Faz-se mister explicar a natureza subaditiva 

de certas funções de custo na dimensão da economia industrial. Para tanto, central 

é a noção das cadeias produtivas extensas (ou estendidas), caracterizadas pela 

articulação de numerosas e distintas etapas, cujos ativos correlacionados podem 

estar dispostos em escala planetária e são controlados por grandes e cada vez mais 

concentrados oligopólios. A produção de óleo e gás natural, alguns produtos agrícolas 

(cana-de-açúcar, trigo, milho, soja, palma e mamona, por exemplo), a geração elétrica, 

a produção de químicos e de bens de capital são reconhecidamente portadores de 

desdobramentos tanto a montante, quanto a jusante e, observe, nenhum deles se 

inclui entre os setores surgidos da revolução informática. 

Para a mais moderna política industrial importa identificar os elos críticos na 

cadeia de geração de valor, onde a natureza cumulativa das competências determina 

a vantagem-comparativa. Sinergias e externalidades somente se multiplicarão com a 

formação de mão de obra qualificada e especializada, com institutos de pesquisas e 

universidades de excelência e uma mínima oferta de infraestrutura física e digital. 

São exatamente as numerosas interações deste tipo, proporcionadas por certas 

“filières”, que justificam a seleção e atenção especial. Elas são capazes de arrancar 

a industrialização em países periféricos, ou reposicionar antigas economias centrais 

na nova organização internacional do trabalho. Sem elas, no entanto o investimento 

maciço em educação, numa mão-de-obra qualificada que não encontra emprego, 

8 STAN database, Labor Force Statistics, OECD. 
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resultará apenas em pressão emigratória; talvez a maior perda que um país possa 

ter. Por fim, em pleno século XXI, o apoio a algumas atividades não se faz em detri-

mento das demais, simplesmente porque elas proporcionam significativos ganhos 

de produtividade do trabalho, rendimentos industriais crescentes, substanciais 

quedas do preço dos insumos e tem impacto direto no custo de vida das famílias. 

Em resumo, geram uma renda que se multiplica várias vezes e de várias formas.                 

3. o comPleXo químico e As cAdeiAs de GerAção de VAlor

As políticas industriais são elaboradas para aumentar a eficiência, a escala e as 

vantagens comparativas de um setor econômico. Procuram melhorar o ambiente 

de negócios, ao modificar as condições de produção de certas mercadorias porque 

sua oferta se propaga por toda a economia, seja pela queda de custo a jusante, seja 

pelos rendimentos crescentes no próprio setor, ou ainda por agregar valor à produção 

da matéria-prima. No final, o impacto alcança às famílias, ao reduzir o custo da 

reprodução do trabalho e proporcionar qualidade de vida. 

Teoricamente, três razões podem motivar uma política industrial: a natureza 

infante da atividade, as economias de aglomeração e os superlucros, ou lucros 

extraordinários derivados de barreiras à entrada. Os programas de substituição das 

importações, os arranjos produtivos locais e as políticas de comércio exterior são 

experiências pelas quais passaram todas aquelas nações que, cedo ou tarde, tiveram 

êxito na industrialização. Sempre em termos conceituais, há consenso sobre a neces-

sidade de intervenção e sinalização do Estado na correção das falhas do mercado 

financeiro, que não banca as mudanças tecnológicas porque elas exigem um lento 

aprendizado e envolvem elevado risco, como é caso das atividades infantes. Daí a 

existência de bancos de investimentos e de exportação em praticamente todos os 

países do mundo.  

Também sempre coube ao Estado organizar a ocupação do solo e a movimen-

tação dos fatores de produção de maneira a se aproveitar das vantagens naturais 

e, assim, promover a riqueza local ao menor custo social e de deslocamento. Isso 

acontece desde Veneza, como vimos e, muito mais próximo e também emblemática 

a este respeito, foi a criação da Tennessee Valley Authority para regular o uso da 

água, com a intervenção direta da Engenharia do Exército dos EEUU e que permitiu 

“otimizar” o aproveitamento hidroelétrico, da hidrovia, o abastecimento agrícola e 

das cidades atravessadas pelo rio, uma das regiões mais pobres do país àquela altura; 

tratava-se da melhor solução, no interesse público, para o múltiplo uso do recurso.
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Na indústria química, além dos argumentos anteriores, as barreiras à mobi-

lidade do capital e da tecnologia e a consequente existência de superlucros no 

comércio internacional são notórias. Sem contar à concentração geográfica de óleo 

e gás natural de baixo custo de lavra no Oriente Médio, base da petroquímica, o que 

revela o papel da geopolítica no comércio internacional, a natureza capital-inten-

siva da indústria e do lento aprendizado acentua as distorções do mercado. Não 

faltam motivos para o planejamento econômico e a política industrial brasileira 

prestarem atenção à questão, como será visto a seguir. Uma tragédia anunciada, o 

mal da abundância, mais um ciclo extrativo sem legado é a repetição da História, 

como farsa. Pode ser evitado, desde que seja de imediato. 

A química é tão transversal quanto a energia, o transporte, a comunicação e a 

água. Os impactos de cada uma dessas mercadorias são, além de amplos, evidente-

mente diversos e o entendimento do conceito de complexo químico permite revelar 

e distinguir seu papel. A pluralidade dos processos físicos e químicos e a diversidade 

das mercadorias, produzidas por eles, concedem à indústria sua enorme envergadura 

e asseguram sua presença no cotidiano das empresas e dos indivíduos. Os vege-

tais, o carvão, o óleo, o gás natural se adicionaram e se sucederam como fonte de 

matéria prima, na transformação de intermediários químicos e em produtos finais 

que transformaram o século XIX e XX e, nada indica que será diferente no atual.

A química se distingue pelas cadeias de valor estendidas, geradas a partir de 

cada uma das fontes mencionadas anteriormente. São incontáveis “filières” que 

articulam diferentes processos e equipamentos e, nelas, a movimentação e trans-

formação da matéria-prima respeita uma sequência bem estabelecida de tarefas 

e etapas. Além de coordenadas horizontalmente, muitas cadeias produtivas se 

complementam e até competem entre si. O mais interessante é que as antigas 

ainda sobrevivem, como demonstra o aproveitamento do carvão norte-americano, 

chinês, ou colombiano até hoje. Algumas vezes, em razão das sinergias e do fluxo 

contínuo, a combinação entre as cadeias se faz por meio de centros industriais 

exatamente como descrevia A. Marshall (citado na revisão feita anteriormente). São 

os polos petroquímicos, de onde é expedido um enorme mosaico de intermediários 

que, posteriormente, ao serem transformados nos mais diversos bens, propagam 

riqueza pela sociedade. 

Assim, a noção de “complexo” químico fica compreendida em toda sua 

extensão. Importa também lembrar que, em seu devido tempo, a química industrial 

alemã e a engenharia química norte-americana colaboram decisivamente para o 

arranque da industrialização das duas economias e que consolidaram suas posições  
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hegemônicas, na Europa e no mundo respectivamente. Além disso, no pós-guerra, 

a petroquímica foi um dos pilares da terceira etapa da revolução industrial ao criar 

oportunidades completamente novas de agregação de valor por toda a economia e, 

além disso, moldar os hábitos e costumes da segunda metade do século XX.  

4. dA conquistA PAssAdA Ao frAcAsso recente e o futuro 
desAfio

Como no Japão à mesma época e na Coréia pouco depois, no Brasil, não foi 

diferente e nenhum deles dispunha de óleo, nem de gás natural. Da refinaria de 

Mataripe, ao polo petroquímico de Triunfo, uma desvantagem comparativa – a falta 

de hidrocarbonetos – e a decorrente dependência externa justificaram uma estratégia 

bem sucedida. Em meados da década de 1960, mesmo sem descobrir muito óleo em 

terra, a autossuficiência em derivados fora alcançada e os primeiros passos estavam 

sendo dados na petroquímica. Em seguida, a Petrobrás decidiu pesquisar o mar, 

uma aposta exitosa, mas, de retorno demorado; aliás, o que lembra a especificidade 

comum aos três setores, óleo, gás e química – o muito longo prazo.

A construção de vantagens comparativas, a despeito da falta de petróleo e 

gás natural, teve retorno. Quase quatro décadas depois de concluído o último polo 

petroquímico e instalada a última refinaria, em 2010, a indústria química brasileira 

se posicionava como a sexta maior do mundo. Ainda hoje, para a formação da 

riqueza nacional, a importância se expressa nos números. Trata-se do terceiro maior 

segmento industrial, respondendo por 2,5% do PIB em 2016. É aquela que oferece 

os melhores empregos da indústria de transformação; a remuneração é o dobro da 

média do setor. São quatrocentos mil empregos diretos e dois milhões, contando 

diretos e indiretos. 

Observe que, a participação do PIB não inclui o valor agregado aos fármacos, 

cosméticos, perfumes, tintas e esmaltes, fibras artificiais e sintéticas, defensivos 

agrícolas e produtos de higiene. As empresas desses setores são os clientes dos 

“produtos químicos de uso industrial” e, no ano passado, eles responderam por 58 

dos 113 bilhões de dólares faturados pela indústria química nacional. É mais da 

metade das vendas, numa demonstração cabal de sua dimensão e capilaridade, 

contra ventos e marés. 

A “resiliência” da química nacional é meritória e mais uma prova da qualidade 

dos ativos instalados tem mais de três décadas e da competência construída em 

operá-los e ampliá-los, embora os últimos quinze anos tenham sido devastadores, a 

ponto de indicarem uma desindustrialização precoce devido ao mal da abundância 

4 -  ARTIGO FERNANDO FIGUEIREDO.indd   225 23/07/2017   22:16:14



226 227

RECESSÃO, CRISE ESTADUAL E DA INFRAESTRUTURA. PARA ONDE VAI A ECONOMIA BRASILEIRA?

e uma doença holandesa, antes mesmo de o País se tornar exportador líquido de 

petróleo. A ininterrupta deterioração da balança comercial do setor é um claro indi-

cador dos males recentes: o déficit de apenas 1,5 bilhões de dólares, em 1991, saltou 

para 7,2 bilhões de dólares em 2001, numa aceleração que levou a um déficit de 23,2 

bilhões de dólares, em 2008, e de 32 bilhões de dólares em 2013 (segundo a Abiquim). 

A perda de espaço no mercado doméstico indica a dificuldade de ampliação 

na indústria química. Tomando como base o ano de 1994 (igual a 100), o indicador 

de vendas internas alcançou 149, em 2007, e 150, em 2010. Depois, só fez cair e, no 

último ano, o indicador da atividade estava em 141. Ademais, tudo corrobora a tese da 

“desindustrialização” precoce. Comparado a 2007, em 2015, o peso da transformação 

no PIB brasileiro é um terço menor (14,2% contra 9,8%). Diante de um processo que 

parece irreversível no curto prazo, a capacidade de sobrevivência do capital químico 

instalado no Brasil se revela. Embora também declinante, a perda de participação 

do setor na riqueza nacional foi metade menor que de toda a indústria: uma queda 

de um sexto entre 2007 e 2015 (3% contra 2,5%). Não será por muito tempo.     

Além de câmbio, tributo e juro, que afetaram indistintamente todos os setores, 

a indústria química nacional teve de lidar com a degradação de suas condições de 

produção em virtude, particularmente, da falta de matéria-prima e do preço da 

energia; fatores críticos na formação de custo das empresas. Em parte, isso explica 

porque, ainda durante o “boom” recente da economia brasileira, entre 2007 e 2013, 

nas unidades da indústria, a ociosidade beirou sempre 20%. Por outro lado, no mesmo 

período, os investimentos realizados em modernização e ampliação, em média 

superiores a 2,5 bilhões de dólares por ano, mais uma vez, sugeria a persistência em 

produzir no Brasil. Uma confiança completamente desfeita a partir de 2014 e que, 

infelizmente, não dá nenhum sinal de alteração. Ao contrário, para a segunda metade 

da década, a previsão de investimento anual não alcança 500 milhões de dólares.

5. A HistÓriA se rePete como fArsA?

O paradoxo da abundância, diante do qual o País se colocou, é absurdo, quando 

se tem que a base foi construída com óleo importado e, justamente, quando deixa 

de sê-lo, em razão da recente deterioração das condições sobrevivência da indústria 

química, pouco restará das competências e dos ativos daquela que mais poderia 

agregar valor à produção de óleo e gás natural por vir. Mais uma vez, a oportunidade 

está na iminência de ser perdida e a experiência dos ciclos extrativos não parece 

apreendida em sua essência. 
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Está em pleno curso a mudança do paradigma que conduziu a política petro-

lífera brasileira até aqui. Contando óleo e condensado, a produção média, em 2012, 

somou 2,1 milhões de b/d. Em dezembro de 2016, a produção média já alcançava 

2,8 milhões de b/d, dos quais mais de um milhão foram provenientes do pré-sal.  

O aumento da lavra em águas ultra profundas, as limitações do refino local e a queda 

do consumo doméstico, em decorrência da recessão, catapultaram as exportações 

de petróleo. O saldo, que já era positivo em 2014, 124 milhões de dólares, saltou 

para 413 milhões em 2015 e nada menos que 627 milhões de dólares em 2016. Neste 

ritmo, deve chegar a um bilhão de dólares nos próximos dois anos – surpreendente. 

Ainda em 1999, visto o decepcionante registro de descobertas e a dimensão do 

consumo doméstico, poucos apostariam nesta trajetória: de importador a exportador 

de petróleo em apenas quinze anos. Muito menos que, considerando a importân-

cia do refino e da petroquímica instalada no Brasil, o País se visse confrontado a 

um crônico déficit comercial em derivados e produtos petroquímicos. Óleo Diesel, 

querosene de aviação, nafta, GLP e até gasolina (apesar do álcool combustível) são 

crescentemente importados, para dar conta do abastecimento do mercado interno. 

Não é só isso, as importações de fertilizantes, defensivos e metanol, além de pesarem 

na balança comercial, penalizam setores onde a vantagem comparativa brasileira é 

considerável, como a produção agrícola e de biocombustível. 

Mais grave é constatar que, diante do processo em andamento, os erros do 

descabido voluntarismo foram substituídos pela inépcia da União e dos entes fede-

rativos que, algemados pela necessidade de reduzir o déficit público, encontram 

desculpas para se absterem em matéria de política industrial, não intervirem em 

setores-chaves e largarem ao mercado a responsabilidade de reposicionar o Brasil no 

comércio internacional nesta primeira metade do século XXI. É uma aposta perdida 

e custosa para o futuro do País que ainda pode ser evitada, se houver disposição para 

o planejamento de longo prazo e a definição de políticas industriais consistentes.

O desafio de aproveitar a riqueza petrolífera está posto e não foi enfrentado. 

Em meados da próxima década, daqui a sete anos, o volume de óleo e condensados 

extraído do pré-sal não será menor que quatro milhões de b/d e os mais céticos 

prognósticos sugerem que a produção deverá crescer ainda por dez anos. Até a 

dependência em relação à importação de gás natural deve ser superada a partir de 

2025, o que abre, para a indústria química brasileira, uma oportunidade de diversi-

ficação no que diz respeito a dois fatores críticos: a matéria-prima e a atualização 

tecnológica e, de novo, constata-se, uma ocasião a ponto de ser desperdiçada por 

falta de visão estratégica e ação política.
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O uso do gás natural como matéria-prima é um derradeiro exemplo de que, 

sem a arbitragem imediata do governo, a História se repetirá. A amônia e ureia para 

fertilizantes e defensivos, o metanol para transisterificação do óleo vegetal e da 

banha animal em biodiesel e para a produção de derivados como o MTBE (aditivo 

de gasolina), o hidrogênio e o peróxido de hidrogênio, os isiocianatos, o poliuretano 

e o carbonato de potássio, ou ainda o negro de carbono (usado para a fabricação 

de pneus), já são integralmente importados, ou estão a caminho de sê-lo. O Brasil, 

o maior exportador agrícola (depois dos EEUU) é, também, o maior importador de 

fertilizantes e defensivos (dos EEUU e da Rússia). O gás natural, não por acaso, é 

justamente a matéria-prima usada. Depois de 2003, sem contar as unidades de ferti-

lizantes, entre os dezoito ativos que transformavam gás natural, sete foram fechados. 

O uso não energético é residual, apenas 2% do consumo nacional, e somando fertili-

zantes e defensivos, não ultrapassa 5%. Uma parcela tão ínfima da demanda acaba 

sendo estratégica e não cabe ao mercado valorizá-la, não só, porque o retorno é de 

muito longo prazo, mas também, porque é mais barato importá-la no momento. 

Ao preço do gás natural superior a cinco dólares por milhão de Btu (atualmente, 

perto do dobro), todos estes ativos estarão fechados em cinco anos. A desativação das 

unidades entre 2001 e 2016, acarretou uma perda de receita de 594 milhões de dólares 

por ano e, para a União e entes federativos, a queda da receita tributária corresponde 

a 35% disto, segundo estimativas da Abiquim. Valores em nada insignificantes ao 

longo dos anos. A ociosidade de quem transforma gás natural, em torno de 35%, é 

alarmante. O abandono do que restou em operação mais que dobraria as perdas até 

aqui e adicionaria um bilhão de dólares às despesas com importação. Aquilo que, 

à primeira vista, pode parecer insignificante, sem valor imediato para o mercado, é 

um elo-chave na diversificação da química moderna. O evidente diagnóstico atesta 

que não existe farsa na História e, sim, decisões daqueles que estão no poder.         
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Lições da evoLução da economia 
BrasiLeira na ÚLtima década

Francisco Eduardo Pires de Souza

Era para ser mais do que o reencontro do país com o crescimento sustentado, 

depois de 2 décadas de quase estagnação. Seria a realização do sonho de conjugar 

crescimento e redução da desigualdade; virtuosismo econômico e social. O sonho se 

estendeu de 2004 a 2011. Depois virou pesadelo, quando o país viveu a maior crise 

econômica desde o início do século passado. 

Com os dados das contas nacionais trimestrais fechados para 2016, pode-se 

verificar que nos últimos 13 anos o crescimento médio da economia brasileira ficou 

em 2,5%, nada muito diferente do verificado nos quinze anos anteriores ao início do 

ciclo expansivo em 2004. A melhoria na distribuição de renda prosseguiu até 2014, 

mas dificilmente deixou de sofrer algum revés com a forte alta do desemprego e 

queda dos salários reais dos últimos dois anos.

O que deu errado? Que lições podemos tirar?

Há uma tendência no debate brasileiro a atribuir a responsabilidade pela crise à 

mudança da política econômica operada no governo Dilma. O fato de que a economia 

passou a perder dinamismo e que a taxa de inflação se acelerou nesse período tende 

a reforçar esta percepção. Como, além disso, os erros de política econômica foram 

muitos e graves, as evidências parecem suficiente para fechar esse diagnóstico.
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No entanto, a profundidade e duração da crise autoriza o questionamento 

quanto a existência de causas mais profundas, que foram agravadas pelos referidos 

erros de política econômica. A interpretação aqui adotada é que havia problemas 

graves de consistência no modelo econômico adotado desde meados da década 

passada, e que as políticas econômicas criticadas como estando na origem da crise 

foram, a rigor, fruto de respostas mal formuladas, baseadas em diagnósticos falhos, 

sobre como superar os problemas do modelo então em curso.

As sete lições de uma “década” estendida (2004-2016), apresentadas a seguir, 

estão organizadas a partir da interpretação sugerida no parágrafo anterior. 

1ª Lição: os riscos de Basear o crescimento no estímuLo 
ao consumo (negLigenciando os incentivos à oferta)

O modelo econômico da “era Lula” não estava claramente delineado no início 

de seu governo. Ao contrário, ele foi se cristalizando na segunda metade da década 

passada, a partir da combinação de alguns elementos prévios com escolhas feitas 

no âmbito da política econômica ao longo do período1. Ele pode ser caracterizado 

por dois de seus eixos: pelo lado da demanda, um padrão de crescimento puxado 

por uma demanda doméstica que crescia sistematicamente acima do PIB; e pelo 

lado da oferta, uma estrutura produtiva caracterizada por uma crescente atrofia da 

indústria de transformação, com o setor de serviços assumindo a liderança de um 

crescimento intensivo em absorção de mão de obra.

Comecemos pelo primeiro eixo (o da demanda) já que, em grande medida, ele 

é responsável pelo segundo. Não parece haver dúvida de que no coração da política 

econômica estava um conjunto agressivo de medidas para estimular a demanda 

interna, sobretudo de consumo: a política de salário mínimo, as políticas fiscais de 

transferência de renda e as políticas de crédito. As duas primeiras devendo contribuir 

para o objetivo da equidade, além da função de estimular o crescimento. 

Um pressuposto subjacente a tais políticas é de que a resposta à expansão 

da demanda de consumo seria a ampliação das quantidades produzidas (interna-

mente). O aumento dos lucros derivado do crescimento das vendas juntamente com 

o aumento do nível de utilização da capacidade instalada induziriam um aumento 

1 Estamos excluindo, portanto as políticas de ajuste macroeconômico do início do governo Lula, bem como 
o padrão de crescimento até 2004, ambos bem discrepantes do que viria a ocorrer nos anos seguintes. 
Além da apreciação cambial, “O período de 2004-2005 também marcou o início da recuperação do salário 
mínimo, do aumento nas transferências do Governo às famílias mais pobres e da expansão da concessão 
de crédito, isto é, das linhas-mestras de política econômica que iriam se consolidar nos anos seguintes.” 
(Barbosa e Souza,
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do investimento e portanto do produto potencial, evitando pressões seja sobre a 

inflação seja sobre o balanço de pagamentos. Com o benefício da visão retrospectiva, 

fica claro que tais expectativas eram infundadas. Mas antes de examinar o quanto 

e o porquê desta falha, cabe registrar, a bem da verdade, que haviam pelo menos 

duas outras políticas para tentar evitar que as políticas de expansão da demanda 

fossem inviabilizadas.

A primeira delas eram políticas voltadas para o investimento, compreendendo 

tanto a política industrial como a política de investimentos públicos em infra-estru-

tura. A política industrial, por razões que não serão aqui discutidas, manifestamente 

não cumpriu seus objetivos. Já o programa de investimento público em infra-estru-

tura conseguiu elevar o nível do investimento em infra-estrutura de um piso  de 1,7% 

do PIB no fundo do poço de 2003-2004 para 2,1% do PIB em 2005-2006 (FRISCHTAK, 

2008). Depois disso, o investimento em infra-estrutura ficou patinando em torno a 

uma média de 2,3% do PIB no período 2008-14 (INTER.B, 2016), um nível bastante 

baixo se considerarmos a estimativa de que seriam necessários 3% do PIB apenas 

para cobrir a depreciação. Ficou assim bem abaixo dos níveis alcançados no passado 

no país e muito aquém do requerido para sustentar o crescimento da economia.

A segunda linha auxiliar foi a política de acumulação de reservas internacionais, 

com o objetivo de evitar que desequilíbrios temporários do balanço de pagamentos 

acabassem se convertendo em restrição externa ao crescimento, como tantas vezes 

antes na história econômica brasileira. De fato, as elevadas reservas contribuíram 

para reduzir a probabilidade de crises cambiais e de balanço de pagamentos (como 

ficou claro na sequência da crise de internacional de 2008). Porém esta política tem 

custos elevados e um claro limite, como será discutido adiante (na 2ª lição).

Feitas as duas ressalvas acima, vamos agora direto ao ponto: os gastos domés-

ticos cresceram, de 2004 a 2014, a um ritmo anualizado de 4,5% ao ano, enquanto a 

produção cresceu a 3,7% ao ano. Foi-se abrindo assim um hiato crescente entre esses 

dois fluxos, que de um excesso do PIB sobre os gastos de 3,9% em 2004 inverteu o 

sinal e passou a um excesso de gastos de 3,7% do PIB em 20142. Para isso contribuiu 

a expansão do consumo das famílias, que, a preços constantes, passou de 59,6% do 

PIB em 2004 para 67,1% em 2014, enquanto o investimento subiu 3,9 pontos percen-

tuais, de 17,8% para 21,7% (tabelas 1 e 2) 

2 Se acrescentarmos os ajustes aos gastos domésticos o hiato (Gastos – PIB) passa de -2,9% do PIB em 2014 
para 6,8% do PIB em 2014, sempre medindo a preços constantes.
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Na ausência de políticas eficazes para a contenção da demanda (políticas fiscais 

e monetárias) ou para potencializar a expansão oferta (preços macroeconômicos 

indutores, infraestrutura, etc), o ajuste requerido para lidar com o hiato teria que 

resultar das forças de mercado. Neste caso a reconciliação entre os fluxos de gastos 

e de produção teria que passar, inevitavelmente, por um aumento no déficit em 

transações correntes – suprindo o hiato com bens e serviços importados – e/ou por 

um aumento da inflação - que corroeria as despesas em termos reais de forma a 

aproximá-las da produção.

A combinação de políticas fiscal, creditícia e salarial expansionistas com polí-

tica monetária contracionista acabou prevalecendo como a escolha do governo. 

E mais, a política monetária se mostrou claramente insuficiente para compensar 

os efeitos expansionistas das demais (como não deixam dúvida os resultados 

mostrados nas tabelas acima), de forma que seus efeitos sobre a inflação se deram 

sobretudo através do canal do câmbio, que sofreu um longo e acentuado processo 

de apreciação.  Esta combinação – gastos crescendo em ritmo acelerado com câmbio 

Períodos PIB Consumo 
das 

Famílias (C)

Consumo 
do 

Governo 
(G)

Formação 
Bruta de 
Capital 
Fixo (I)

Gastos 
Domésticos 

(C+G+I)

X M

2004-2014 3.7 4.6 2.7 5.8 4.5 3.8 9.8

2004-2011 4.4 5.2 3.1 7.8 5.3 5.1 12.9

2012-2014 1.8 3.1 1.5 0.7 2.3 0.5 1.9

2015-2016 -3.7 -4.1 -0.8 -12.1 -5.1 4.1 -12.2

Tabela 1 – Taxas médias anuais de crescimento do PIB e dos gastos, a preços constantes (%)

Fonte: IBGE, Contas Nacionais trimestrais, 4o trimestre de 2016.

Tabela 2 – Decomposição do PIB por categorias de demanda, a preços constantes (de 1995) (%)

Ano PIB Consumo 
das 

Famílias 

Consumo 
do 

Governo 

Formação 
Bruta de 
Capital 

Fixo 

X - M Ajustes 
(1)

2004 100.0 59.6 19.7 17.8 3.9 -1.0

2010 100.0 64.2 18.4 21.8 -2.5 -1.9

2014 100.0 67.1 18.0 21.7 -3.7 -3.1

2016 100.0 66.6 19.1 18.1 0.8 -4.5

(1) Os componentes de demanda não somam 100% devida a variações de estoques e 
diferenças de deflatores. 
Fonte: IBGE, Contas Nacionais trimestrais, 4o trimestre de 2016.
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apreciado – fizeram com que o ajuste se desse via crescimento acelerado do déficit 

em transações correntes.

Se a trajetória expansiva do déficit em conta corrente estivesse associada a um 

forte ciclo de investimento, cujos frutos, em termos de capacidade de produção e 

exportação, viessem a reverter o desequilíbrio no futuro (eventualmente permitindo 

uma redução do passivo externo líquido acumulado em decorrência dos défcits 

presentes), talvez não houvesse nada de errado com aquele desequilíbrio. Mas o 

investimento cresceu aquém do requerido e, além disso, uma parcela importante 

de seu crescimento teve efeitos duvidosos sobre a produtividade da economia, e 

portanto sobre o crescimento do produto potencial, como veremos a seguir.

O auge do processo de expansão do investimento, no ciclo recente, se deu entre 

2006 e 2013, quando a formação bruta de capital fixo, medida a preços constantes, 

subiu cerca de 5 pontos percentuais, atingindo 22,8% no momento de pico (Gráfico 1). 

A preços correntes, a evolução foi mais modesta, tendo a formação bruta de capital 

fixo (FBCF) atingido um valor máximo de 20,9% do PIB em 2013. 

Contudo, excluindo-se o investimento residencial das famílias, o auge do inves-

timento ocorreu em 2011 e alcançou 17,7% do PIB, 2,7 pontos percentuais acima do 

nível de 2000. 

Gráfico 1 – Formação bruta de capital fixo a preços de 1995, em % do PIB

Fontes: Elaboração do autor com base em: IBGE, Contas Nacionais Anuais (2010-2014); Miguez (2012), 
dissertação de mestrado orientada por Fábio Freitas. Agradeço ao autor a disponibilização dos dados 
atualizados até 2009.
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Embora não tenhamos dados detalhados para a totalidade do período, foi 

possível contar com as informações da matriz de absorção do investimento3, para 

analisar de forma mais desagregada a evolução da formação bruta de capital fixo 

até 2009, cobrindo assim uma parte importante do período de auge do investimento.

Quando se desagrega a FBCF por produto e por investidor, o comportamento do 

investimento parece bem menos promissor do que aparentam os valores do gráfico 

1, suscitando dúvidas sobre os efeitos da atividade inversora. De fato, a partir dos 

dados da matriz de absorção do investimento, disponíveis de 2000 a 2009, a maior 

taxa de expansão entre os componentes da formação bruta de capital fixo (FBCF) foi 

a do grupo de equipamentos de transporte. Por outro lado, o conjunto de máquinas e 

equipamentos (exclusive informática) teve um crescimento relativamente modesto.  

Em consequência, o investimento total da economia em equipamentos de trans-

porte, que representava 7% da FBCF em 2000 contribuiu com 1/3 do crescimento 

do investimento entre 2000 e 2009.  Somente o item “automóveis, caminhonetas e 

utilitários” (cujo peso no investimento em 2000 era de apenas 3%) foi responsável 

Tabela 3 – Participação % e contribuições para o crescimento do investimento de 2000 a 2009

Produto Participação no 
investimento em  

2000

Contribuição para 
o crescimento do 

investimento 2000-2009

Máquinas, equipamentos 
(exc. informática), móveis e 
produtos de metal

28% 19%

Máquinas para escritório 
e equipamentos de 
informática

4% 13%

Automóveis, camionetas e 
utilitários

3% 16%

Caminhões e ônibus 3% 3%

Outros equipamentos de 
transporte e partes e peças 
de veículos

0% 13%

Construção 56% 31%

Demais produtos e serviços 5% 5%

Total 100% 100%

Fonte: Elaboração com base em Miguez (2012). Agradeço ao autor a disponibilidade dos dados 
atualizados até 2009.

3 Trabalho desenvolvido na UFRJ sob a coordenação de Fábio Freitas. Agradeço a Thiago Miguez, que 
trabalhou na elaboração da Matriz para sua dissertação de Mestrado (MIGUEZ, 2012) e tese de Doutorado, 
e me cedeu, gentilmente, as planilhas com os dados de 2000 a 2009.
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por 16% do incremento da FBCF no período, o que pode levantar suspeitas sobre a 

real expansão da capacidade produtiva da economia no período4. 

A composição do investimento por tipo de produto tem relação com os setores 

que estavam investindo naquele período. Destacadamente, o segmento não finan-

ceiro dos serviços, que é responsável por 37% da FBCF do setor produtivo (tabela 4), 

dedicou uma parcela crescente do seu investimento, no período, a equipamentos de 

transportes (de 22% do total em 2000 para 46% em 2009), o que explica o dinamismo 

deste produto dentro da FBCF.

É aliás surpreendente, e revelador do ocorrido no período, que 31% do aumento 

do investimento entre 2000 e 2009 tenha vindo da administração pública (tabela 4).  

Se, aliás, agregarmos os investimentos do setor de serviços privados não financeiros, 

das famílias e da administração pública, teremos explicado 82% do aumento da 

formação bruta de capital fixo na década passada. Essa composição do crescimento 

do investimento certamente teve implicações não muito favoráveis ao crescimento da 

capacidade produtiva e da produtividade. Não que alguns segmentos do setor de 

serviços – e em geral aqueles que mais investiram em equipamentos do setor  

de TI – não sejam de alta produtividade. Mas o setor como um todo ainda é pouco 

produtivo, o que tem consequências que transbordam suas fronteiras, através do 

efeito da “transferência” de sua baixa produtividade para os demais setores que a 

ele recorrem como fornecedor (ARBACHE, 2015).

Por fim, não se pode deixar de registrar que o setor de Petróleo e Gás constitui 

um caso excepcional em termos de taxas de crescimento do investimento. Ainda 

assim o setor tem um peso relativamente pequeno quando comparado à indústria 

de transformação e ao setor de serviços5.

4 Na medida em que a fração de automóveis, etc, alocada à FBCF seja calculada como uma proporção 
fixa do total, a forte expansão da demanda de consumo por estes bens registrada no período pode ter 
inflado artificialmente a FBCF. Além disso, por se tratar de um componente cuja eficiência depende do 
crescimento “casado” da infraestrutura de transporte, o investimento insuficiente neste último setor deve 
ter comprometido a produtividade marginal do capital empregado em equipamentos de transporte.

5 Os dados apresentados para a FBCF deste setor, na tabela 4, parecem subestimados em face das 
informações frequentemente veiculadas sobre a participação do investimento da Petrobras na FBCF. Note-
se contudo que os investimentos da Petrobras em refino e distribuição, além dos internacionais, que não 
entram na FBCF do setor de petróleo e gás, representavam tipicamente 40% ou mais dos investimentos 
da empresa. Além do mais, o investimento total do setor cresceu a um ritmo muito acelerado na primeira 
metade da década atual. Em 2012, o investimento da Petrobras, em termos reais, era 170% superior ao 
investimento médio no período aqui considerado.
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Em suma, a possibilidade de conciliar (em termos intertemporais) o crescimento 

da demanda com o da produção, através da expansão dos investimentos, foi frus-

trada tanto pelo volume insuficiente alcançado pela FBCF, como por sua composição. 

Estes resultados podem ser explicados pelas opções de política econômica antes 

referida: o compromisso com uma forte expansão da demanda via políticas fiscal 

(de transferência), salarial e de crédito, contrabalançadas pela política monetária, 

do que resultou uma forte e persistente apreciação do real. Obtivemos assim um 

período de vários anos de crescimento com juros altos e câmbio apreciado. Essa 

combinação de preços relativos desestimula a oferta de comercializáveis. Não à toa, 

o crescimento do investimento é explicado principalmente pelos setores que não 

dependem da taxa de câmbio para se tornar rentáveis, como os não comercializáveis 

(administração pública e serviços) e os que têm grandes vantagens comparativas 

baseadas em recursos naturais.

Em suma, a expansão da oferta depende não apenas do aumento da demanda 

corrente, mas também da rentabilidade. E esta depende dos preços relativos e custos: 

salários, câmbio e juros e da tributação, os quais se moveram na direção contrária à 

requerida para garantir rentabilidade às empresas, sobretudo no caso dos segmentos 

comercializáveis. Tais fatores contribuíram para que a rentabilidade nominal das 
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Participação  
média (2000-2009) 
na FBCF

6,6 1,1 0,7 21,5 2,3 3,2 20,6 0,6 13,4 28,7 1,3 100,0

Participação  
média (2000-2009) 
na FBCF do setor 
produtivo não   
financeiro

11,8 2,0 1,3 38,4 4,1 5,7 3,8 - - - - -

Contribução para o 
cresimento 
(2000-2005)

8,5 1,8 0,5 2,2 -1,4 5,6 27,5 -0,2 30,8 23,6 1,0 100,0

Tabela 4 – Setores institucionais, setores de atividade e suas contribuições para o FBCF (%)

Fonte: Matriz de Absorção do Investimento.
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empresas brasileiras de capital aberto caísse sistematicamente, a partir do meio 

da década passada, baixando de 21% em 2005 para 5,5% em 2014 (ROCCA, 2015). 

Até quando esse modelo poderia sobreviver? 

2ª. Lição: a fraqueza resuLtante de um reaL cada vez mais 
forte e a desindustriaLização

O longo e sistemático processo de apreciação do real, que atravessou todo o 

governo Lula, e se prolongou até meados de 2011, não foi simplesmente o resultado 

das circunstâncias favoráveis experimentadas pela economia brasileira. Foi também 

o produto das escolhas de política econômica anteriormente referidas. De um lado, o 

câmbio apreciado induziu a piora na conta corrente que supriu o hiato entre os gastos 

e a produção doméstica. Visto por outro lado, foi o elemento que evitou a inflação, 

na medida em que forçou uma queda dos preços relativos dos bens comercializáveis 

frente aos serviços e outra atividades não comercializáveis. Foi portanto a variável 

de ajuste que dava consistência ao modelo econômico. Porém, tal consistência de 

curto prazo repousava sobre tendências insustentáveis.

Quando se observa o dano causado à competitividade do segmento comercia-

lizável da economia brasileira, é surpreendente que o processo de apreciação do 

real tenha ido tão longe, e tenha contado com uma certa postura de “negligência 

benigna” por parte das autoridades econômicas e de muitos analistas. 

As evidências a respeito dos efeitos negativos sobre a competitividade são 

contundentes. De um lado, o custo unitário do trabalho no Brasil, medido em dólares 

subiu de forma vertiginosa na segunda metade da década passada e primeiros anos 

da atual, por comparação ao dos parceiros comerciais (gráfico 2), principalmente em 

decorrência da apreciação cambial. Por outro lado, refletindo este desnivelamento 

nas condições de competição, as manufaturas brasileiras perderam espaço nos 

mercados interno e externo (gráfico 3).

A estagnação da indústria de transformação, desde finais de 2007, e seu poste-

rior declínio, mostrados no gráfico 4 a seguir, refletem as condições negativas acima 

referidas. Este que era um dos motores mais potentes da economia brasileira até 

o início da década passada, foi paralisado, causando danos à capacidade de cresci-

mento da economia.

O ajuste dos desequilíbrios da economia pela apreciação cambial gerou ainda 

um outro processo que, mais cedo ou mais tarde se tornaria insustentável: o dese-

quilíbrio do balanço de pagamentos.
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Gráfico 2 – Custo unitário do trabalho em dólares na IT, relativo a uma média de  
países industrializados (*), méida de 2004/2005 = 1000

Fontes: IBGE, Contas Nacionais, PIM e PIMES, BCB e Conference Board. 
(*) 21 países industrializados acompanhados pelo Conference Board.

Gráfico 3 – Evolução da participação da indústria de transformação brasileira nos mercados  
externo e interno de manufaturados, em volume (2004 = 100)

Fontes: OMC, FUNCEX e IBGE.
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3ª. Lição: o BaLanço de pagamentos não mata mais?

Certa vez o ex-ministro Mário Henrique Simonsen teria dito que a inflação fere, 

mas o balanço de pagamentos mata. Durante muitas décadas, as mais profundas 

crises econômicas experimentadas pela economia brasileira foram deflagradas 

por crises de balanço de pagamentos. Não parece haver dúvida que, nas condições 

imperantes desde a década passada, caracterizadas pelo câmbio flutuante e pela 

existência de um elevado volume de reservas internacionais, representam uma 

espécie de coquetel de remédios que tem transformado as crises de balanço de paga-

mentos em eventos menos frequentes em muitas economias em desenvolvimento.

Levada ao limite, a idéia de que se encontrou o coquetel de remédios capaz 

de imunizar a economia contra crises de balanço de pagamentos pode levar a uma 

postura de negligência em relação aos déficits em conta corrente e, certamente, 

influenciou as opções de política econômica adotadas a partir de meados da década 

passada, conforme referido anteriormente. Mas até onde é possível “esticar a corda” 

do balanço de pagamentos?

Observe primeiramente, na tabela 5, a dimensão da piora na conta corrente a 

partir de meados da década passada. Entre 2004 e 2014 o saldo em conta corrente 

experimentou uma redução de 5,9% do PIB. E, não fosse pela melhoria dos termos 

de troca, a variação negativa do saldo em transações correntes seria de 7,7% do 

PIB no período. Essa impressionante progressão só foi interrompida pela profunda 

recessão de 2015/16, acompanhada pela depreciação cambial ocorrida no período.

Gráfico 4 – Índice de produção da Indústria de Transformação (média de 2012 = 100

Fontes: IBGE, PIM-PF.
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Déficits em conta corrente aumentam o passivo externo líquido (PEL) do país, 

que por sua vez rebatem de volta na conta corrente, através do aumento da renda 

primária líquida enviada ao exterior. É verdade que o passivo externo líquido (PEL) 

tende a flutuar muito por conta de variações nos preços dos ativos e de variações 

cambiais. Numa crise, quando os preços das ações caem e a taxa de câmbio se 

deprecia, o PEL tende a reduzir-se, o inverso ocorrendo quando a crise é superada. 

Mas a longo prazo, excluídos os efeitos cíclicos, a relação PEL/PIB tende a crescer de 

acordo com a equação:  (pel) = –nx+(i* –g)pel, onde o termo do lado esquerdo repre-

senta a variação do PEL/PIB por unidade de tempo, nx são as exportações líquidas 

em percentagem do PIB, i* é o custo médio do PEL e g é a taxa de crescimento do PIB. 

Em 2014, no auge do processo de deterioração do balanço de pagamentos, o PEL 

era de cerca de 32% do PIB e seu custo médio de 7% ao ano. Para um crescimento do 

PIB em dólares de 2,5% ao ano, seria necessário que as exportações líquidas fossem 

algo como 1,5% do PIB para estabilizar o PEL. Porém, com exportações líquidas de -2% 

do PIB (como em 2014), o PEL tenderia a crescer 3,5 pontos percentuais do PIB por 

ano. E como o próprio aumento do PEL realimenta o segundo termo do lado direito 

da equação, com os parâmetros aqui descritos o PEL duplicaria em 8 anos e triplicaria 

em menos de 15 anos. Este exercício teórico serve apenas como uma indicação da 

insustentabilidade do processo. Muito antes disso o país provavelmente perderia o 

financiamento externo e uma crise se instalaria. No caso brasileiro atual, a crise de 

2015/16 veio antes da crise de balanço de pagamentos e já reverteu as condições 

Tabela 5 

Ano TC/PIB (1)

Preços correntes Preços (TT) de 2005

2003 0,7% 1,9%
2004 1,7% 2,4%
2005 1,5% 1,5%
2006 1,2% 0,3%
2007 0,0% -1,1%
2008 -1,8% -3,1%
2009 -1,6% -2,5%
2010 -3,4% -5,1%
2011 -2,9% -5,1%
2012 -3,0% -4,7%
2013 -3,0% -4,4%
2014 -4,2% -5,3%
2015 -3,3% -4,1%
2016 -1,3% -2,6%
var 2004-14 (pp) -5,9% -7,7%

(1) Conta corrente pela nova metodologia (BPM6)

Fontes: BCB. Elaboração do autor

5 - ARTIGO FRANCISCO EDUARDO.indd   240 23/07/2017   22:20:53



240 241

Lições da evolução da economia brasileira na última década

que levariam a esta última, ao aumentar as exportações líquidas e reduzir o déficit 

em conta corrente.

Um segundo problema é o custo da medicação. As reservas são aplicadas a 

taxas de juros baixas e financiadas com os juros elevados pagos sobre a dívida 

pública. Em 2016 a remuneração das reservas (em dólares) foi de 0,8%, enquanto o 

custo médio da dívida bruta do governo geral foi de cerca de 13%. Isto significa que, 

para uma taxa de câmbio estável, o custo de manutenção de reservas de US$ 370 

bilhões seria de cerca de 2,5% do PIB. É evidente que, tudo o mais constante, quanto 

maiores o déficit em conta corrente e o passivo externo líquido do país, maior o 

nível de reservas requeridos como seguro contra crises cambiais, e portanto, maior 

seu custo financeiro. 

Em suma, negligenciar os desequilíbrios do balanço de pagamentos – sejam eles 

vistos como sinalizadores de desequilíbrios macroeconômicos domésticos, sejam 

eles um problema em si, pelas duas razões acima referidas, foi um erro grave que 

deve ser evitado no futuro.

4ª. Lição: a infLação tamBém mata

De 2004 a 2010 a inflação dos chamados “não comercializáveis” se situou numa 

média de 6,3% ao ano. A inflação medida pelo IPCA ficou pouco acima dos 5% prin-

cipalmente por causa da alta moderada de preços dos comercializáveis, de 4,5% ao 

ano, que puxou o IPCA médio para baixo. A forte apreciação cambial ocorrida durante 

todo o período foi um instrumento decisivo para a obtenção desses resultados. Mas 

segurar a inflação através de uma contínua queda da taxa de câmbio é um processo 

insustentável, cujas consequências já foram analisadas acima.

No segundo semestre de 2011 e parte de 2012, o governo Dilma pretendeu corrigir 

este problema operando uma mudança na política econômica que levou a uma acen-

tuada redução dos juros e depreciação da taxa de câmbio. Porém manteve intactos 

os demais ingredientes do modelo, aparentemente sem ter em conta que as peças 

que estavam sendo trocadas na política econômica eram as variáveis “residuais”, de 

ajuste. Tudo o mais mantido constante, a queda dos juros e a depreciação cambial 

não poderiam deixar de promover uma aceleração inflacionária, o que começou a 

ocorrer a partir dos últimos meses de 2012.

Daí para a frente, uma sucessão de medidas ad hoc, com destaque para a 

repressão de preços monitorados e desonerações tributárias, foram acionadas para 

frear a alta da inflação, produzindo distorções e descapitalizando empresas do setor 

5 - ARTIGO FRANCISCO EDUARDO.indd   241 23/07/2017   22:20:53



242 243

RECESSÃO, CRISE ESTADUAL E DA INFRAESTRUTURA. PARA ONDE VAI A ECONOMIA BRASILEIRA?

energético, sem conseguir efetivamente conter o processo inflacionário. Assim, de 

2011 a 2015 a inflação média anual, medida pelo IPCA, escalou para 7,1%. Essa alta da 

inflação provocou mais estragos do que alguns pontos percentuais poderiam sugerir.

Passados 23 anos da adoção do Plano Real, a cultura inflacionária não foi intei-

ramente eliminada no país. Em tais condições, há um limiar relativamente baixo de 

sensibilidade, a partir do qual, comportamentos inflacionários atávicos começam 

a ser despertados. A indexação ressurge, aumentando a rigidez inflacionária, e o 

custo social para combater a alta dos preços. No seu relatório de inflação do primeiro 

trimestre de 2017 (BCB, 2017), o Banco Central elabora uma decomposição dos fatores 

responsáveis pela a inflação, a partir da qual estima que a inércia foi responsável 

por quase 30% da inflação de 2016.

O retorno da chamada inércia inflacionária talvez seja mais patente no setor 

de serviços. A inflação de serviços, medida em 12 meses, ficou numa média de 

8,6% durante 5 anos, entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015, oscilando entre um 

mínimo de 7,5% e um máximo de 9,2%. Só começou a ceder, lentamente, em 2016, 

quando a recessão já havia alcançado níveis muito profundos e já se estendia por 

mais de um ano. Não à toa, o ciclo de alta dos juros dos últimos anos foi o mais 

longo desde 2003 (gráfico 5). 

Gráfico 5 – Ciclos de alta da Selic (méias mensais) e IPCA acumulado em 12 meses (%)
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Em suma, dada a baixa tolerância da economia brasileira à inflação, quando 

seus níveis se elevam de forma significativa, mesmo sem atingir a casa dos dois 

dígitos, seus efeitos sobre a economia brasileira são de grande poder destrutivo.

5ª. Lição: o déficit fiscaL não é keynesiano

Houve um momento genuinamente keynesiano na gestão da política macro-

econômica brasileira da última década. Foi a resposta do governo à crise abrupta 

provocada pela quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008. Através de um 

conjunto de iniciativas nos campos fiscal, monetário e creditício, o governo aumentou 

a demanda agregada, compensando o colapso dos gastos privados resultante da 

incerteza provocada pela crise internacional. A política deu bons resultados: a 

economia recuperou-se em apenas dois trimestres, retomou um crescimento robusto 

no segundo semestre de 2009 e, em 2010, alcançou a mais alta taxa de crescimento 

desde finais dos anos 1970.

Depois da bem sucedida resposta keynesiana à crise, a política fiscal voltou a 

gerar um superávit primário próximo ao dos níveis de 2008 (antes da crise) por um 

período muito breve (gráfico 6). Ainda no segundo semestre de 2011 os superávits 

começaram a baixar, movimento este que se acentuou a partir de 2012, até entrar-

se no terreno negativo quando a arrecadação fiscal despencou em decorrência 

da recessão. O período de queda do superávit primário foi marcado, até 2014, por 

diversas tentativas de replicar as políticas expansionista bem sucedidas de 2009, 

porém num contexto completamente distinto, e sem o sucesso anterior.

A insustentabilidade da situação das contas públicas fica evidente quando se 

põe o foco sobre a dívida pública. Nos últimos quatro anos a dívida do governo geral 

subiu quase 20 pontos percenturais do PIB, de 51,5% em finais de 2013 para 69,5% 

do PIB em dezembro de 2016. E de acordo com as projeções do Instituto Fiscal Inde-

pendente, do Senado Federal, deverá alcançar 84,3% do PIB em 2021, mesmo com a 

PEC do teto dos gastos aprovada (IFI, 2017). Estamos aqui diante de uma dinâmica 

improjetável para períodos mais longos, da mesma forma que aquela mostrada 

para as contas externas. 

Cabe porém destacar que, a despeito das políticas fiscais que levaram à deterio-

ração do resultado primário mostrada no gráfico acima, o cerne do problema fiscal 

brasileiro, que começou a ficar evidente nos últimos anos, tem raiz mais profunda 

que nada tem a ver com políticas keynesianas (genuínas ou espúrias). 
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De fato, como vem sendo mostrado por diversos estudos sobre o tema (VELLOSO 

e MENDES, 2016; ALMEIDA JR, LISBOA e PESSOA, 2015; GOBETTI e ORAIR, 2015), existe 

uma questão estrutural que remonta ao final dos anos 1990. Desde aquela época, 

as despesas fiscais vem crescendo sistematicamente a taxas muito superiores ao 

PIB nominal, por razões relacionadas, sobretudo, a regras fiscais (como indexações  

e vinculações) e à dinâmica demográfica – e por isso mesmo intratáveis por meio 

de ajustes fiscais convencionais (sem reformas nas regras). As despesas de transfe-

rência e, em particular, a previdência social, estão no âmago do problema. Não à toa, 

algum grau de convergência passou a ser observado entre o diagnóstico da equipe 

econômica dos últimos meses do governo Dilma e a dos seus críticos6.

De 1999 a 2015, as despesas primárias do governo central subiram, em média, 

6% acima da inflação medida pelo IPCA. Evidentemente isto supera em muito as 

Gráfico 6 – Superávit Primário do Setor Público (valores correntes em 12 meses, em % do PIB)

Fonte: Banco Central do Brasil, Séries Temporais.

6 A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, quando este ainda se encontrava sob o 
comando do ministro Nelson Barbosa, produziu um documento (SPE, 2016) em que faz um diagnóstico 
da rigidez dos gastos orçamentários como fator determinante de uma expansão insustentável dos 
gastos correntes, no qual se conclui pela necessidade de reformas, destacando-se duas: “uma reforma 
da Previdência, cuja referência principal deve ser estabilizar no médio prazo a despesa em % do PIB. A 
segunda iniciativa passa por uma reforma mais ampla do gasto obrigatório que estabeleça um limite 
para a sua expansão”. Para um diagnóstico produzido por críticos do governo de então, vide (ALMEIDA JR, 
LISBOA e PESSOA, 2015).
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mais otimistas estimativas sobre o crescimento possível do produto potencial 

brasileiro. Assim, enquanto foi possível elevar os impostos relativamente ao PIB, 

o problema ficou submerso. Mas quando o aumento da carga tributária começou 

a enfrentar dificuldades crescentes, ficou clara a insustentabilidade da situação 

fiscal. Em suma, estamos diante de um problema que não é do nível do gasto (em 

proporção do PIB) e sim da sua dinâmica. Não é algo que possa ser resolvido por 

um corte de gastos ou aumento de receitas discreto, dado que, sob as regras atuais, 

o gasto tende a crescer continuadamente como percentagem do PIB. Reformas são 

portanto uma condição sine qua non para restaurar um quadro fiscal sustentável e 

portanto compatível com o crescimento.

6ª. Lição: a iLusão do BiLhete premiado

De 2003 a 2011 os termos de troca do Brasil experimentaram uma elevação de 

38 %, de acordo com os índices divulgados pela Funcex. Depois disso houve uma 

retração mas, ainda assim, em 2015 os termos de troca estavam 10 % acima do seu 

valor em 2003. Em termos macroeconômicos, o ganho de termos de troca são equiva-

lente a um ganho de renda real, já que o país obtém, em troca de um mesmo volume 

de bens produzidos para a exportação um maior volume de produtos importados. 

Em 2011 o país pode alcançar um nível de gastos domésticos 2,7% do PIB superior 

ao que seria possível com os termos de troca de 2003. Foi uma forma “gratuita” de 

suprir parte da diferença entre os gastos agregados e o PIB, mas infelizmente foi 

pouco em relação ao hiato e – como sói acontecer em tais casos – desapareceu, pelo 

menos parcialmente, com a reversão dos termos de troca.

Diante do sonho de conciliar o equilíbrio macroeconômico com as políticas 

expansionistas referidas no início deste texto, o Brasil flertou com a idéia de pagar 

pela diferença entre a demanda e o crescimento da produção (bem como pelo déficit 

fiscal) com a bonança dos preços das commodities da segunda metade da década 

passada. O “bilhete premiado” do pré-sal reforçou a ilusão, justificando uma postura 

negligente diante de desequilíbrios macroeconômicos, aí incluídos os desequilíbrios 

fiscais, com os resultados conhecidos. No caso de alguns estados produtores de 

petróleo, as consequências foram ainda mais dramáticas. 

A hipótese de que o boom de commodities era algo como um fenômeno perma-

nente, associado a uma nova realidade de um crescimento mundial puxado pela 

China, também sustentou posições (dentro e fora do governo de então) de desdém (e 

às vezes de negação) em relação ao fenômeno da desindustrialização. Presumia-se 

que poderíamos ter uma economia cujo dinamismo se baseasse numa combinação 
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da expansão do setor de serviços com setores exportadores de commodities. Este 

último poderia desempenhar o papel de desenvolver fornecedores, como base para 

uma diversificação da economia.

Ocorre que, apesar dos setores comercializáveis produtores de commodities 

terem um peso expressivo nas exportações brasileiras (e mais ainda no saldo 

comercial), sua participação no PIB é relativamente pequena. Mesmo com toda a 

expansão da década passada, os pesos da Agropecuária e da extrativa mineral na 

economia (medida pelo VAB) somados chegavam a 7%,  depois de terem atingido 

um pico de 9,5% em 2013, em valores correntes (7,5% a preços constantes de 1995). 

Por esta razão, mesmo nos períodos em que mais cresceram, sua contribuição 

direta para a taxa de crescimento da economia foi relativamente pequena. De 2004 

a 2010 – período de maior crescimento dos últimos 15 anos – a contribuição somada 

da extrativa mineral e da agropecuária para o crescimento do PIB ficou abaixo da 

contribuição da indústria de transformação, apesar do baixo crescimento desta7. 

Quanto ao prognóstico de uma diversificação significativa da estrutura produtiva 

a partir dos efeitos da expansão da extrativa mineral, é fato que não se confirmou, 

pelo menos não de uma forma perceptível no agregado da produção industrial. 

Aliás, essa dificuldade tem sido comum a países da África e da América Latína, como 

evidenciado por um trabalho de McMillan e Rodrik (2011), com base numa amostra 

de 38 países, no qual, além disso, encontram evidências de que uma parcela mais 

ampla de recursos naturais na exportação reduz o escopo para mudanças estruturais 

capazes de elevar a produtividade naqueles países.
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2004-2010 4,4% 1,0% 10,7% 2,3% 9,1% 72,6% 100,0% 4,5

2011-2015 22,0% 2,1% -32,4% 2,0% 8,7% 97,7% 100,0% 1,1

Tabela 6 – Contribuições das atividades para o crescimento da economia (VA)

Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais, 3o trimestre de2016

7 Para uma discussão mais completa dos limites do crescimento sob este padrão vide (SOUZA, 2015). 

5 - ARTIGO FRANCISCO EDUARDO.indd   246 23/07/2017   22:20:54



246 247

Lições da evolução da economia brasileira na última década

7ª. Lição: a era do crescimento intensivo em mão de oBra 
ficou para trás

Com a estagnação da indústria e o baixo peso dos setores produtores de  

commodities, o crescimento no período 2004-2014 foi liderado pelo setor de serviços. 

No Brasil esta atividade ainda se caracteriza pela presença de firmas pequenas, com 

baixa intensidade de capital por trabalhador, alta rotatividade, baixo investimento 

em capital humano e acesso deficiente ao crédito, tudo isso contribuindo para o 

reduzido nível – e ritmo de incremento - da produtividade, conforme analisado por 

Arbache (2016).

Em consequência, o crescimento do produto dos serviços dependeu bem mais 

da expansão do emprego do que da produtividade do trabalho. Para o sub-período 

em que a economia apresentou maior dinamismo (2004 a 2011) o aumento da 

produtividade respondeu por apenas 29% do crescimento do produto do setor, 

enquanto que o aumento do emprego explicou 71%, como mostra a decomposição 

logarítmica do crescimento da produto feita tabela 7. Ali fica claro também como o 

comportamento deste setor influenciou o todo: para a economia em seu conjunto 

o crescimento do emprego respondeu por 61% do aumento do produto no período.

Ano

Valor agregado 
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2004-11 53% 47% -61% 161% 103% -3% 63% 37%

2012-14 118% -18% -19% 119% -5310% 5410% 113% -13%

2004-14 61% 39% -51% 151% -21% -21% 71% 29%

Tabela 7 – Decomposição logarítmica do crescimento do Valor Agregado, por atividade

Fonte: Contas Nacionais, 2000-2014, tabelas sinóticas retropoladas. Elaboração do autor.

Entre 2012 e 2014 a ocupação cresceu mais do que o produto, ou seja a elasti-

cidade renda do emprego foi maior do que 1. Em tais circunstâncias, mesmo com 

o baixo crescimento da economia nesses anos, a taxa de desemprego prosseguiu 

em trajetória de queda baixando a 4,8% em 2014, medida pela PME (versus 5,5% em 

2012 e 12,3% em 2003). Alguns setores de atividade passaram a apresentar claros 

sintomas de escassez de mão de obra nos últimos anos de crescimento do ciclo.
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O problema é que, com a rápida transição demográfica ocorrida no país, o 

crescimento anual médio da população em idade ativa, que era de 2,6% na década 

de 1980, deverá passar a 0,6 % nos próximos 15 anos, de acordo com as projeções 

demográficas atuais do IBGE. Isto significa que, com o crescimento da produtividade 

do trabalho de 1,3% registrado de 2004 a 2014, pelas contas nacionais, a economia 

poderia crescer, coeteris paribus, 1,9% ao ano. Taxas de crescimento mais altas, indis-

pensáveis para que o país volte a se aproximar do grupo de economias avançadas, 

dependeriam de aumentos de produtividade bem mais elevados do que os obser-

vados no último ciclo de crescimento.

Mas não é só a questão do ritmo de crescimento. O padrão de crescimento que 

levou à absorção de um elevado contingente estrutural de mão de obra desempre-

gada implicou que a renda per capita subisse muito acima da produtividade no 

último ciclo de crescimento (DE NEGRI e CAVALCANTE, 2014). Agora, excetuando-se 

o período de recuperação cíclica da atual recessão, o crescimento da renda per capita 

estará limitado ao crescimento da produtividade. 

notas concLusivas

Nesse texto foi feita uma avaliação do modelo econômico implantado na 

segunda metade da década passada, procurando-se fazer um diagnóstico das raízes 

da profunda crise econômica porque passa o país. A interpretação sugerida é que, 

embora a crise tenha sido agravada pelas políticas econômicas adotadas a partir 

de 2012, havia um problema de inconsistência do modelo que, mais cedo ou mais 

tarde levaria à sua crise.

Processos insustentáveis de crescimento dos déficits público e externo eram as 

manifestações de um desequilíbrio básico em que os gastos cresciam muito acima do 

crescimento possível do PIB, enquanto que os preços relativos (salários, câmbio, juros) 

e a tributação, que estavam na base do modelo, restringiam a expansão da oferta.

O câmbio apreciado e a desindustrialização não foram o erro dentro de um 

modelo certo; o câmbio apreciado foi a variável de ajuste que fechava o modelo 

a curto prazo; a desindustrialização e o crescente déficit em conta corrente eram 

as consequências do câmbio apreciado (inerentes ao modelo), que mostram sua 

insustentabilidade a longo prazo.

As lições aqui apresentadas foram escolhidas a partir da busca do entendimento 

do que deu errado, com o objetivo de evitar que os mesmos erros sejam cometidos 

no futuro. Além disso, destacou-se também aquilo que foi possível fazer no passado 
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(crescimento mais intensivo em emprego do que em produtividade) e que já não 

será mais possível no futuro. Por fim, cumpre deixar registrado que a opção de 

abordagem aqui adotada levou à omissão daqueles aspectos bem-sucedidos (em 

particular no que se refere a políticas sociais), cujo aprendizado deve ser incorporado 

às políticas futuras.
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EmprEEndEdorismo  
como saída para a crisE

Guilherme Afif Domingos

Quando se analisa a história das nações mais desenvolvidas, constata-se que 

entre os fatores que explicam esse desempenho há a existência de uma atividade 

empresarial forte que responde por parcela expressiva da geração do emprego e 

da renda. A economia de mercado é a que melhor se compatibiliza com o regime 

democrático. Para isso, é preciso que exista um extrato empresarial diversificado, 

que contemple as grandes corporações, os médios empreendimentos e uma camada 

expressiva de micro e pequenas empresas, e, sobretudo, que assegure a livre 

concorrência, a mobilidade empresarial e a inovação, o que exige um “ambiente 

institucional” favorável ao desenvolvimento do empreendedorismo. Esse “ambiente” 

depende das instituições, que envolvem a Constituição, leis, decretos, regras, da 

burocracia e da tributação, da previsibilidade e segurança jurídica e, inclusive, da valo- 

rização da figura do empresário como agente de desenvolvimento. 

O Brasil atravessa a maior crise econômica de sua história, cujo impacto mais 

negativo é a existência de um contingente de mais de 14 milhões de desempregados, 

com as consequências dramáticas para as famílias afetadas, o que é agravado pela 

falta de perspectivas com relação à melhora do mercado de trabalho no curto prazo, 

apesar de sinais tênues de que alguns setores começam a retomar o crescimento.  
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Além do desemprego, o desempenho negativo da economia nos últimos anos criou 

um passivo para o país no tocante à deterioração da infraestrutura, precarização 

dos serviços públicos e desajuste estrutural das finanças governamentais em todos 

os níveis, o atraso tecnológico de grande parte das empresas e o agravamento das 

carências de larga parcela da população. Para recuperar o terreno perdido, o Brasil 

precisa crescer a taxas elevadas por muitos anos, o que já ocorreu no passado, mas 

que agora vai exigir mudanças institucionais e reformas profundas que melhorem 

a governabilidade resultem em mais eficiência da máquina pública, na redução do 

tamanho do Estado e numa intervenção na economia, além de a realização de um 

amplo programa de obras de infraestrutura e o aprimoramento da educação desde 

seu nível básico. 

Tudo isso leva tempo, mas o país tem pressa, principalmente para resolver seus 

problemas mais urgentes, como o desemprego, o que exige a mobilização do imenso 

potencial representado pelo “espírito empreendedor” de sua população, para que 

ele possa contribuir, no curto e médio prazos, para aumentar a oferta de emprego 

pela criação de empresas e expansão das existentes.

Pesquisa realizada anualmente pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

em parceria com o Sebrae, revela que o Brasil é um dos países com maior grau de 

empreendedorismo, medido pela relação entre o número de empreendimentos 

criados anualmente e a população economicamente ativa. A pesquisa tem mostrado, 

ainda, que, nos últimos anos, aumentou a proporção de empresas abertas por “opor-

tunidade”, enquanto no passado, era maior a parcela de empreendimentos criados 

por ”necessidade” para a sobrevivência pessoal ou familiar. 

A GEM revela também que tem aumentado a participação das mulheres e 

dos jovens na criação de empresas, e que vem crescendo o grau de escolaridade 

dos empreendedores, o que assegura melhores condições de sobrevivência dos 

empreendimentos.

 Os empresários brasileiros enfrentam grandes dificuldades não apenas para 

a abertura das empresas, como para sua administração e expansão. A burocracia 

é extremamente ampla e complexa e a tributação muito elevada, a insegurança 

jurídica, especialmente na área trabalhista, representa um custo alto, e a falta de 

acesso ao crédito para as micro e pequenas é um grande obstáculo ao crescimento 

dos negócios.

Apesar dessas dificuldades, o empreendedorismo avança no país. Estudo 

publicado pela revista americana FAST COMPANY, com base em dados do Banco 

Mundial coloca o Brasil em 5º lugar entre mais de cem países analisados, do que 
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chamou de “empreendedores mais determinados”, isto é, que criaram empresas 

apesar dos obstáculos existentes. O estudo levou em consideração as dificuldades 

burocráticas enfrentadas pelas empresas, que recebiam uma pontuação, e o número 

de empesas criadas como proporção da população economicamente ativa. Verifica-

se que o empresário brasileiro coloca-se entre os mais determinados (ou teimosos).

É evidente que se o “ambiente institucional” for mais favorável, haverá maior 

número de novas empresas e expansão das já existentes. Houve avanços importantes 

no sentido de facilitar a vida dos empreendimentos de menor porte no tocante 

à tributação e à burocracia com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, e a 

simplificação, ainda em curso, para reduzir os prazos e os custos do cumprimento 

das exigências fiscais desde a abertura até o fechamento das empresas. A aprovação 

da Reforma Trabalhista em votação no Senado poderá flexibilizar a contratação de 

mais trabalhadores e dará maior segurança às relações entre capital e trabalho.

O acesso ao crédito e seus custos para as micro e pequenas empresas, no 

entanto, ainda apresenta dificuldades muito grandes. A excessiva concentração 

bancária inibe, quando não inviabiliza, o acesso ao crédito das empresas menores, 

o que é dificultado também pela exigência desproporcional de garantias. O custo 

muito elevado inviabiliza a obtenção de recursos para investimento, e mesmo para 

capital de giro, obrigando os empreendimentos de menor porte a recorrer a outras 

fontes de financiamento.    

O Sebrae vem trabalhando no sentido de facilitar o acesso das MPEs ao crédito, 

oferecendo garantia subsidiária de seu Fundo de Aval às linhas de financiamento 

das instituições financeiras. De outro lado, além de promover cursos de gestão e 

consultoria visando melhorar a administração financeira das empresas lançou 

recentemente o programa Senhor Orientador, contratando 500 ex-gerentes de banco 

com experiência em atendimento às micro e pequenas empresas, para auxiliar os 

pequenos empreendimentos nas solicitações de crédito aos bancos. Espera-se, com 

isso, que o acesso seja facilitado e os custos financeiros reduzidos, embora todo esse 

esforço possa atender a apenas uma mínima parcela do universo de 11 milhões 

de micro e pequenas empresas, que respondem por mais de 52% dos empregos 

do setor privado, o que justificaria maior atenção do governo e da sociedade para 

esse universo.

Uma das medidas para facilitar o crédito para as micro e pequenas empresas 

seria a aprovação da criação da Empresa Simples de Crédito (ESC), que permitiria a 

qualquer cidadão emprestar seu dinheiro de forma simples, rápida e menos onerosa 

para os empreendimentos menores, desde que não captasse no mercado. Seria 

6 - GUILHERME AFIF.indd   253 23/07/2017   22:21:36



254

RECESSÃO, CRISE ESTADUAL E DA INFRAESTRUTURA. PARA ONDE VAI A ECONOMIA BRASILEIRA?

um contraponto à concentração bancária e beneficiaria o crescimento do país e a 

geração de emprego e renda. 

Precisamos liberar as energias do empreendedorismo para que a capacidade, a 

coragem de correr riscos e a dedicação dos empresários possam ser potencializadas 

para contribuir para a retomada da economia em um primeiro momento e, posterior-

mente, sustentar elevadas taxas de crescimento que o Brasil precisa e pode alcançar.
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A CésAr o que 
 é de CésAr

João Carlos Marchesan

O Brasil, há muito tempo, não é um país competitivo e isto afeta negativamente 

os bens e serviços produzidos no país. Um estudo, publicado recentemente pela 

CNI (2016), compara o Brasil com dezoito países selecionados com características 

econômicas e sociais assemelhadas às nossas. Neste estudo, onde são avaliados 

nove macro fatores, sistêmicos, setoriais e empresariais, subdivididos, cada um, em 

vinte subfatores, o Brasil fica em penúltimo lugar. Nada que já não fosse sabido a não 

ser pelo fato desta situação ter-se agravado, ainda mais, ao longo dos últimos anos.

As causas são muitas e diversificadas e, portanto, vamos nos limitar às prin-

cipais. Nossa escolaridade é insuficiente e, para piorar, conta com uma qualidade 

de ensino muito inferior à média dos países em desenvolvimento; os impostos 

são elevados, com uma estrutura ineficiente e sua gestão é muito complicada, o 

que aumenta os custos de transação; os juros são historicamente altos e chegam a 

superar o retorno dos investimentos produtivos; o câmbio, utilizado para controlar 

a inflação, tem uma tendência crônica de apreciação e nossa grande abertura finan-

ceira aumenta sua volatilidade. 

A infraestrutura é deficiente e cara; há grande insegurança nos contratos, com 

excessiva interferência judicial; a justiça trabalhista, além de conviver com leis 
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anacrônicas, legisla até com efeitos retroativos, e os órgãos da administração pública 

criam continuamente obrigações acessórias que implicam em custos adicionais 

para quem produz. Nossa organização política é caótica, com excesso de partidos 

que, regra geral, não representam correntes de opinião ou setores da sociedade e 

sim apenas interesses pessoais ou de pequenos grupos organizados. 

A burocracia é excessiva com muitas leis e regulamentações que, habitual-

mente, não visam o bem comum mas, apenas defendem interesses corporativos. 

Há uma aversão histórica à meritocracia, o que penaliza os mais eficientes e, em 

contraposição, há um verdadeiro culto ao “direito adquirido” por mais esdrúxulo 

que este seja.  O gestor público, no Brasil, tem o hábito de “tomar posse” do cargo e, 

em consequência, age como se posseiro fosse, confundindo a “res pública” com a 

privada. A corrupção, neste ambiente, virou endêmica com as consequências que 

todos conhecemos.

O custo do dinheiro, historicamente elevado, reduz o investimento privado e, 

por outro lado o investimento público é limitado pelas contas deficitárias do Estado. 

As consequências são baixas taxas de investimento que resultam num parque 

industrial velho e numa infraestrutura insuficiente. Isto, por sua vez, acarreta um 

baixo estoque de capital produtivo por pessoa ocupada, da ordem de um quarto a 

um quinto do dos países ricos, o que explica, em grande parte, o porquê de nossa 

produtividade ser da ordem de um quarto a um quinto da dos países desenvolvidos. 

Tudo isto afeta a competitividade de nossos bens e serviços, estes em menor 

grau, mas com muita intensidade nos produtos comerciáveis, ou seja, nos produtos 

da indústria de transformação. As graves consequências podem ser medidas pelo 

fato que, mesmo naquelas indústrias brasileiras que tem uma produtividade física 

assemelhada as suas congêneres europeias ou americanas1, o custo delas produ-

zirem, aqui, é da ordem de 25 a 30 pontos porcentuais superiores ao de nossos 

concorrentes externos.

Estas ineficiências sistêmicas, conhecidas por “custo Brasil”, que o país nos 

impõe, são, de longe, as principais responsáveis por nossa falta de competitividade. 

Seus componentes principais, que perfazem mais de dois terços do total, são, pela 

ordem, o diferencial no preço dos insumos básicos no Brasil face ao praticado nos 

mercados de nossos concorrentes externos, os impostos cumulativos não recu-

peráveis e o diferencial de juros pagos ao longo do ciclo de produção. Este “custo 

1  Competitividade e produtividade. Estudo do DCEE/ABIMAQ, publicado em agosto de 2015.
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Brasil” quantifica, na prática, a falta de competitividade de nossos produtos, tanto 

no mercado interno quanto no externo. 

Este ambiente não competitivo causa graves distorções em nossa estrutura 

econômica. Obriga o país, por exemplo, a ser relativamente protecionista visto que, 

para a indústria nacional poder minimamente competir em seu próprio mercado, é 

necessária uma alíquota média do imposto de importação superior a 12-14%, para 

equalizar os custos adicionais com que o Brasil carrega a produção nacional. Esta 

proteção, entretanto, ao ser estendida às matérias primas e insumos intermediários, 

leva ao encarecimento dos produtos brasileiros limitando nossa competitividade 

externa e a possibilidade de uma inserção competitiva nas cadeias globais de 

produção. 

As alíquotas de importação sujeitas, ao longo dos anos, a pressões setoriais 

e conjunturais acabaram se transformando numa estrutura disfuncional onde, 

frequentemente, os insumos são protegidos com alíquotas iguais ou maiores dos 

produtos finais do qual participam, com o resultado de tornar nossos produtos 

finais não competitivos. Mesmo com estas alíquotas, o fato do câmbio, no Brasil, 

permanecer consistentemente apreciado, ao longo do tempo, acaba subsidiando 

a importação e anulando a proteção alfandegária que se transforma apenas em 

mais um custo.

Do mesmo modo os juros elevados concorrem a produção, reduzem a taxa de 

retorno da atividade e o spread elevado, que não tem justificativa racional, desesti-

mula tanto os investimentos quanto o consumo.  Tais distorções obrigam o país, até 

como forma de compensação, a manter um sistema de financiamento dos investi-

mentos, através de bancos estatais como o BNDES, operando a juros inferiores aos do 

mercado como forma para compatibilizar minimamente o retorno do investimento 

com o custo do financiamento. 

Estes financiamentos, taxados como subsidiados, são indispensáveis enquanto 

o setor financeiro nacional operar com juros incompatíveis com o retorno das 

empresas. A desejada convergência entre a TJLP e a SELIC deve ser perseguida 

reduzindo consistentemente a SELIC e não o contrário como alguns advogam numa 

inversão total de valores. É a distorção da SELIC elevada que, além de impossibilitar 

o funcionamento de um mercado de capitais robusto, concorre com a produção.  

Aumentar a TJLP, nestas circunstâncias, é limitar ainda mais os investimentos.

Nosso modelo tributário, faz jus mais à denominação de manicômio tributário 

do que de sistema tributário. Temos mais exceções do que regras, convivemos simul-

taneamente com impostos cumulativos e não cumulativos ao longo da cadeia de 
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fornecedores com óbvias consequências de contenciosos tributários. As empresas 

tem que operar com legislações estaduais conflitantes, com quase uma centena 

de regimes especiais, além de regimes de lucro real e/ou presumido, do Simples 

Nacional, da Zona Franca de Manaus e de ZPEs. Enquanto isso a indústria de trans-

formação reduzida, nos últimos anos, a cerca de 11% do PIB, continua a responder 

por cerca de 30% dos impostos arrecadados.

Neste contexto o comportamento do setor produtivo como um todo, é defen-

sivo e não poderia ser diferente. De fato, se olharmos o último levantamento do 

CEMEC – Centro de Estudos do IBMEC vamos ver que, em 2016, mais de 50% das 

grandes indústrias de capital aberto, não geraram resultado suficiente para pagar 

sua despesas financeiras. Considerando que o resultado do estudo se restringe às 

grandes indústrias bem podemos imaginar qual o quadro das médias e pequenas 

indústrias que normalmente são menos produtivas e tem maiores custos em seus 

financiamentos bancários.

Todos estes fatores penalizam a indústria e, em particular, a de transformação 

que não conta com as vantagens comparativas da indústria extrativa ou da agroin-

dústria. A elevada tributação, matérias primas mais caras das de nossos concorrentes 

externos, custo de capital que asfixia a produção e inibe investimentos e competição 

com produtos importados, subsidiados por um câmbio habitualmente apreciado, faz 

com que suas margens sejam insuficientes para possibilitar a renovação e moderni-

zação do parque industrial o que ajuda a reduzir ulteriormente sua produtividade, 

particularmente nas pequenas e médias empresas.

Para citar um exemplo, nosso setor, fabricante de bens de capital, apresentou 

uma redução do faturamento, em reais constantes, superior a 40% nos últimos cinco 

anos, entre 2016 e 2012, em função da brutal queda de vendas no mercado interno 

que caiu mais de 60 % no período, e apesar de certa estabilidade nas exportações, 

que representam mais de um terço de nossa receita. Neste mesmo período nossa 

força de trabalho foi reduzida em 20% e a maioria de nossas empresas passou a 

conviver com margens nulas ou negativas e com custos financeiros crescentes. 

Há um consenso sobre a necessidade da contenção dos gastos públicos para a 

superação da crise mas isto não é, de per si, suficiente para a retomada do cresci-

mento. Será necessário, para tanto, equacionar o grave endividamento das empresas 

e das famílias reestruturando dívidas, alongando prazos e carências e reduzindo 

fortemente o serviço da dívida, medidas indispensáveis para recompor a capacidade 

de investimento das empresas e possibilitar o aumento de arrecadação do governo.
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Para superar esta crise o teto para os gastos, aprovado por emenda constitu-

cional, é importante por sinalizar um equilíbrio nas contas públicas e uma reversão 

futura no crescimento da dívida pública. Este quadro não é líquido e certo, entretanto, 

enquanto não for modificada a tendência de crescimento de algumas despesas 

públicas como a da Previdência e de várias outras indexadas. A PEC do teto, por outro 

lado, peca por ter misturado, no mesmo saco, despesas de custeio com investimentos 

tirando do Estado a capacidade de investir o que deverá ser corrigido se quisermos 

que os investimentos em infraestrutura avancem adequadamente.

Considerando que mais da metade da queda do PIB, na atual crise econômica 

que já dura mais de três anos, é decorrência da queda dos investimentos é mais  

do que evidente que sair dela passa, necessariamente, por sua retomada. Entretanto, 

pelo lado da demanda o investimento está comprometido pelo desemprego e pelas 

dificuldades de acesso ao crédito no caso das famílias, no caso do governo pela dívida 

pública crescente e o das empresas pelo elevado endividamento, além da redução 

das margens e da elevada capacidade ociosa do setor industrial.

As saídas da crise, no curto prazo, ficam restritas, portanto, a poucas opções  

e mais especificamente a duas delas: aumentar os investimentos em infraestrutura e 

ampliar as exportações, especialmente, de produtos industrializados. Se estas são, 

efetivamente, as saídas de que dispomos o papel da iniciativa privada para voltar 

a crescer é apenas de coadjuvante pois, em ambos os casos, as ações capazes de 

alavancar exportações e retomar os investimentos em infraestrutura são de alçada, 

quase exclusiva, do poder público. 

De fato cabe ao setor público o restabelecimento de um ambiente favorável 

aos investimentos produtivos o que significa um ambiente macro econômico 

com estabilidade de moeda, câmbio competitivo com baixa volatilidade e juros de 

mercado compatíveis com a taxa de retorno da atividade produtiva. Para tanto o 

Bacem deverá eliminar a SELIC, criando uma taxa de juros de curto prazo que deverá 

acompanhar a inflação e utiliza-la para remunerar as sobras de caixa e depósitos 

bancários, deixando para o mercado a fixação da taxa de retorno dos investimentos 

em títulos públicos.

O governo deverá eliminar os resquícios de indexação, ainda existentes, para 

que as metas de inflação sejam progressivamente reduzidas ao longo do tempo.  

A política cambial deverá ser definida por um Conselho específico com o objetivo 

de manter o equilíbrio ou um pequeno superávit em conta corrente, cabendo ao 

Banco Central apenas a tarefa de executa-la. Os juros de mercado deverão cair forte-

mente para chegar a um nível compatível com a atividade produtiva e, para tanto, 
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a cunha fiscal sobre empréstimos deverá ser eliminada, os compulsórios reduzidos 

e a concorrência bancária fortemente estimulada.

Simultaneamente uma série de medidas, no campo microeconômico, deverá 

ser implementada para estimular os investimentos. Citamos aqui a necessidade 

premente de melhorar o ambiente de negócios, aumentando a segurança jurídica e 

redefinindo claramente o papel de cada ator para reduzir a excessiva interferência 

judicial. A reforma trabalhista deve avançar no sentido de permitir maior mobilidade 

à mão de obra, restringindo a intervenção da justiça do trabalho apenas à proteção 

dos direitos fundamentais e deixando as demais clausulas dos acordos coletivos à 

livre discussão entre as partes.

Retomar os investimentos em infraestrutura, necessários para voltarmos a 

crescer pressupõe enfrentar problemas antigos: uma sólida segurança jurídica, 

regras estáveis, a criação de um “fast track” para licenças ambientais e um modelo 

de financiamento que não penalize o usuário através de tarifas exorbitantes. Isto 

implica numa forte participação do Estado em seu financiamento, como ocorre aliás 

no mundo todo o que, conforme já dissemos, significa rever “a lei do teto” para excluir 

os investimentos públicos da relação de despesas e garantir, simultaneamente, sua 

elevação a um mínimo de 2% do PIB.

A reforma do atual sistema tributário é indispensável ainda que, num primeiro 

momento mantenha a atual arrecadação e se limite a simplificar o modelo. Os 

impostos sobre bens e serviços deverão ser fundidos num único imposto de valor 

agregado, de legislação federal, a ser partilhado automaticamente por municípios, 

estados e união. Regimes especiais deverão ser extintos, junto com as atuais deso-

nerações, ao fim de um período de transição. Impostos sobre, propriedade, renda 

heranças e doações deverão ser progressivos eliminando as isenções existentes.

O câmbio, será administrado pelo BC com o objetivo de termos um pequeno 

superávit em nossa conta corrente. Será necessário restringir o acesso indiscriminado 

de investidores ao mercado futuro, utilizando o IOF, quando necessário, para limitar 

o ingresso de capitais especulativos. Considerando que imposto de importação e 

câmbio são duas faces da mesma moeda seu ajuste para um patamar competitivo 

(hoje, ao redor de R$ 4.00/US$) factível, num cenário recessivo e com a inflação que 

deve ficar abaixo do centro da meta, permitirá rever a estrutura das alíquotas de 

importação para baixo e ganhar competitividade sem fazer estragos na inflação e, 

principalmente, na indústria.

O governo, ao longo de 2017, tem condições de conseguir estabilizar o ambiente 

macroeconômico com inflação na meta, câmbio competitivo e juros, tanto básicos 
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quanto de mercado, caminhando para a normalidade. Se não dormir sobre os louros 

imaginando que com estas medidas tudo estará resolvido e que o crescimento virá 

naturalmente, mas, ao contrário, se empenhar em avançar nas medidas microeco-

nômicas necessárias para melhorar o ambiente de negócios e reduzir os custos de 

transação, vamos poder passar a discutir o papel da iniciativa privada no crescimento.  

O setor privado, num ambiente macroeconômico ajustado, poderá finalmente se 

dedicar aos temas que realmente afetam sua competitividade como a baixa produti-

vidade e os insuficientes investimentos em P&D,I. Melhorar a produtividade depende 

de muitos fatores entre os quais a qualidade do ambiente sistêmico é fundamental. 

Ter um conjunto de valores respeitados e instituições que funcionam é essencial 

para que a Produtividade Total de Fatores-PTF passe a contribuir positivamente na 

taxa de produtividade agregada. Neste ambiente macro e microeconômico favorável 

é de se esperar que a PTF, que responde por cerca de 30% do total, ajude a melhorar 

o desempenho brasileiro.

Os dois outros fatores, que influem na produtividade, a saber, a qualidade da 

mão de obra e os recursos produtivos à disposição do pessoal ocupado são de respon-

sabilidade mais direta do setor produtivo. Segundo estudo recente2, que compara 

dados na mesma base de mais de uma centena de países, a escolaridade responde 

por quase 20% do resultado final enquanto que o estoque de capital produtivo por 

pessoa ocupada é o principal fator, com mais de 50% de peso na produtividade total 

do país. 

A escolaridade da mão de obra depende da ação do Estado e, apesar de ter 

melhorado nos últimos anos, ainda está longe de se comparar com os países 

desenvolvidos e com boa parte dos países em desenvolvimento. Entretanto com 

treinamento adequado, por parte das empresas, a desvantagem da escolaridade pode 

ser reduzida fortemente disponibilizando funcionários com o “skilling” adequado 

ao exigido pela indústria moderna. De fato, é do interesse das empresas investir e 

qualificar sua mão de obra num ambiente onde o custo de capital baixo permita 

investir mais em qualidade do que em quantidade da mão de obra.

O estoque de recursos produtivos por pessoal ocupado, é muito baixo no Brasil 

quando comparado com o dos países desenvolvidos. Baixos investimentos, ao longo 

de décadas, levaram nosso parque industrial a uma situação de insuficiência e a 

uma idade média dos ativos superior à de nossos concorrentes internacionais o que 

2 Capital, labor and TFP in PWT 8.0. Groningen Growth and Development Centre da University of Groningen. 
Estudo de Robert Inklaar e Marcel P. Timmer,  publicado em julho de 2013.

7 - ARTIGO JOAO CARLOS.indd   261 23/07/2017   22:24:51



262 263

RECESSÃO, CRISE ESTADUAL E DA INFRAESTRUTURA. PARA ONDE VAI A ECONOMIA BRASILEIRA?

reduz fortemente nossa produtividade. Num cenário de retomada da atividade e 

com acesso ao crédito em condições adequadas a iniciativa privada pode, com pouco 

apoio público, iniciar um processo de reindustrialização do Brasil de modernização 

de seu parque industrial essenciais para um desenvolvimento sustentado.

O apoio público, ainda que pequeno em termos de incentivos, é essencial para 

definir uma política continuada de fortalecimento do setor industrial, o que pres-

supõe o compromisso da manutenção de um ambiente favorável ao investimento 

produtivo, com câmbio competitivo, juros compatíveis com o retorno das empresas 

e crédito acessível. Ou seja, o apoio à política industrial pressupõe sua coordenação 

com uma política macroeconômica pro-investimento, a regulamentação e supervisão 

do sistema financeiro bem como o uso do investimento público para fortalecer áreas 

selecionadas que ajudem estruturar novas atividades produtivas, incorporar novos 

produtos e tecnologias.

A experiência brasileira nas últimas três décadas é um bom exemplo de que o 

mercado, isoladamente, não leva automaticamente ao crescimento econômico, como 

provam os dois períodos do governo FHC ainda que tenha conseguido entregar um 

ambiente macro relativamente ajustado. Por outro lado os governos Lula e Dilma são 

a melhor demonstração que políticas industriais voluntaristas, como compensação 

a um ambiente hostil à produção e sem coordenação com a macroeconomia, não 

passam de remendos e não tem efeito estruturante.

Para voltarmos a crescer satisfatoriamente precisamos de uma política macro-

econômica que mantenha ajustados, em termos reais e relativamente estáveis, os 

grandes preços da economia como, câmbio, juros, salários, lucros e inflação. Ainda 

que necessárias estas condições não são suficientes para garantir o crescimento 

sustentado. Serão necessárias, ainda, ações macro econômicas capazes de tornar 

bem mais amigável o ambiente de negócios, como forte simplificação nas obriga-

ções acessórias, modernização das relações capital trabalho, e uma radical reforma 

tributária.

A eficiência na gestão pública deverá vir acompanhada de um modelo de 

supervisão capaz de avaliar o desempenho na prestação de serviços públicos 

sejam eles em educação, saúde, segurança e demais áreas de atuação do Estado e 

de recompensá-los adequadamente de acordo com o mérito de cada um. A carreira 

dos servidores e principalmente dos professores do ensino público deverá ser esti-

mulada e valorizada de modo a recuperar o respeito perdido da sociedade brasileira.

Tudo isto demanda tempo, além de vontade política e, em muitos casos, os 

resultados não serão visíveis rapidamente o que não significa que o setor privado 
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deverá ficar assistindo enquanto arrumamos o Estado. Desde que a sociedade brasi-

leira e seus dirigentes recuperem a ideia de um projeto para o Brasil e se unam em 

torno dele, como ocorreu em diversas vezes no passado, será perfeitamente possível 

somar esforços e fazer com que o setor privado passe a se comportar em função de 

um cenário melhor, ainda que futuro.

Se este cenário for consistente os investimentos produtivos privados irão ser 

retomados em suas diversas áreas de atuação desde a modernização do parque 

industrial, até o reforço em P&D e principalmente inovação que voltarão a ser factí-

veis com as perspectivas de margens melhores e a possibilidade de voltar a poder 

disputar os mercados externos com reais possibilidades de inserção competitiva 

nas cadeias globais de valor. 

Voltar a crescer satisfatoriamente é perfeitamente possível desde que a socie-

dade brasileira “compre” um projeto de país onde o crescimento econômico susten-

tado, gerador de emprego e com distribuição de renda passe a ser o principal objetivo 

nacional e o equilíbrio das contas públicas, a inflação baixa e o câmbio competitivo 

ainda que fundamentais para dar isonomia para as empresas nacionais poderem 

competir sejam considerados apenas meios para se alcançar o objetivo e não fins 

em si mesmos. 

Para que a distribuição de renda não fique apenas nas boas intenções é 

fundamental o papel do estado no esforço para nivelar as oportunidades. Saúde 

básica com saneamento adequado, segurança e, principalmente, educação pública  

de qualidade fazem a diferença tanto na possibilidade de ascensão e de mobilidade 

sociais quanto na formação de uma juventude qualificada para as exigências do 

novo modelo de produção tanto de bens como de serviços.
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SaídaS para o  
BraSil: Óleo e GáS

Jorge M. T. Camargo l Homero Ventura

O setor de óleo gás representa, sem a menor dúvida, uma das mais impor-

tantes plataformas de geração de investimentos, empregos e valor à disposição 

do Brasil, portanto se apresenta como uma saída para soerguer o país abatido pela 

mais profunda recessão da sua história econômica. Movido essencialmente pelos 

preços dos seus produtos, petróleo e derivados, o setor não depende da retomada 

do crescimento da economia – podendo, portanto, funcionar como estimulante e 

acelerador da recuperação econômica – e é menos susceptível a instabilidades polí-

ticas conjunturais, como as que hoje vivemos, por mirar retornos de longo prazo. 

As saídas são várias, ao longo de toda a cadeia de óleo e gás: exploração e 

produção, logística, refino, distribuição. Neste artigo, analisaremos o potencial e os 

obstáculos a cada uma dessas saídas, dentro de um contexto internacional também 

em transformação. 

o Contexto internacional

São profundas as transformações por que passa o setor petróleo, e a indústria 

da energia de modo geral, em todo o mundo. As políticas de clima, os compromissos 
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assumidos na COP 21 em Paris, a emergência dos combustíveis renováveis, que 

ganham cada vez mais escala e competitividade, a perspectiva do pico de demanda 

de combustíveis fósseis, previsto já para a próxima década, a abundância generali-

zada de recursos energéticos que conduz à perspectiva de baixos preços de petróleo 

por um longo período.  

O BP Energy Outlook aponta para um importante crescimento da participação 

das energias renováveis na matriz mundial até 2035, acompanhado de um aumento 

também expressivo do gás natural, entretanto o petróleo segue crescendo em volume.

Essas transformações vão ao encontro do famoso trilema da energia, definido 

como a busca de segurança, acessibilidade e sustentabilidade energética. O que antes 

se apresentava como objetivos impossíveis de serem atingidos simultaneamente, 

hoje parecem de mais próximo alcance. A atual variedade de fontes de energia, agora 

acrescidas de fontes antes de menor materialidade e potencial pouco desconhecido, 

como eólica, solar, óleo e gás de reservatórios não convencionais, garantem maior 

diversidade e segurança de abastecimento e, ao mesmo tempo, maior sustentabi-

lidade ambiental, deslocando fontes de maior impacto ambiental por emissão de 

gases de efeito estufa, como carvão e petróleo. A abundância de oferta produziu o 

colapso dos preços do petróleo.

Segundo o BP Outlook, as reservas globais de petróleo mais que dobraram nos 

últimos 35 anos, ou seja, para cada barril de petróleo consumido, dois novos barris 

de petróleo foram descobertos. Ainda de acordo com o estudo da BP, o planeta detém 

hoje cerca de 2,6 trilhões de barris de petróleo tecnicamente recuperáveis. Mesmo 

nos cenários mais conservadores, cenários que não consideram como factíveis 

BP Energy Outlook 2017

Primary energy consumption by fuel Shares of primary energy

* Renewables includes wind, solar, geothermal, biomass, and biofuels
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as metas estabelecidas na COP 21 que limitariam o aquecimento global a 2º C, a 

demanda cumulativa de petróleo até 2050 ficaria em torno de 1,2 trilhões de barris, 

ou seja, menos da metade das reservas hoje conhecidas.

Portanto, ainda que todos os cenários futuros de demanda de combustíveis 

fósseis, construídos com alguma sustentação analítica, apontem a presença e 

importância do petróleo como a fonte energética dominante nas próximas décadas, 

é hoje, mais do que nunca, visível o início do seu declínio e a inexorabilidade do 

encalhe de parte das reservas de petróleo hoje contabilizadas.

É importante ressaltar que o eventual futuro encalhe de reservas de petróleo 

não afeta presentemente o valor das empresas de petróleo que são valoradas pela 

projeção de produção e receitas futuras num horizonte não tão distante, geralmente 

algo em torno de 10 anos. No entanto, para os países produtores e detentores de 

reservas de hidrocarbonetos, a perspectiva de encalhe de reservas de petróleo poderá 

implicar mudanças de comportamento iminentes. A estratégia de países produtores 

de petróleo de menor custo, como os do Oriente Médio, de ceder mercado e adiar a 

produção de suas reservas para sustentar ou elevar preços, pode estar se exaurindo. 

Ainda mais agora que o shale oil americano passou a desempenhar, de fato, o papel 

de produtor marginal e a capturar parcelas crescentes de mercado assim que o preço 

do petróleo ultrapassa a barreira dos US$ 50 por barril.

Global proved oil reserves Estimates of technically recoverable resources 
and cumulative oil demand

BP Energy Outlook 2017
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Upstream

O potencial exploratório do Brasil é reconhecido mundialmente. Temos essa 

extraordinária e ainda pouco explorada província do pré-sal, cuja escala das desco-

bertas, produtividade dos reservatórios e robustez econômica continuam a nos 

surpreender. Já perdemos muito tempo, foram anos adiando leilões e construindo 

obstáculos regulatórios ao desenvolvimento das nossas reservas de petróleo. Roberto 

Campos já dizia que o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidades.

Felizmente, o Brasil acordou. Já tivemos um leilão para campos marginais, e 

teremos ano ainda três leilões, dois leilões incluindo blocos no polígono do pré-sal e 

um para áreas tradicionais do pós-sal. E, atendendo a um pleito de previsibilidade da 

indústria, a ANP já anunciou mais seis leilões nos próximos dois anos, para múltiplas 

áreas de interesse, que atrairão empresas de todos os portes. 

Outros sinais importantes foram a revogação da obrigação da Petrobras de 

ser a única operadora no polígono do pré-sal e a flexibilização das obrigações de 

conteúdo local. O Governo reescreve a Política de Exploração e Produção de Óleo 

e Gás Natural e chama a opinião dos principais agentes dessa indústria, que pode 

ser o principal vetor de recuperação econômica do país. Gradualmente, o governo 

vem removendo os entraves regulatórios para o Brasil transformar esse extraordi-

nário potencial geológico em investimentos, empregos, receitas governamentais e 

crescimento econômico. 

A queda nos preços de petróleo teve efeito demolidor no ritmo de investimentos 

em todo o mundo, e no Brasil não foi diferente. Em exploração, a queda foi de 25% ao 

ano, em 2015 e 2016, contribuindo para o refreamento do nível de reservas nacionais, 

também afetadas pela menor viabilidade econômica advinda do baixo patamar de 

preços. As reservas provadas de óleo e gás caíram a 15 BBoe ao final de 2016, 20% 

inferiores ao nível alcançado dois anos antes.

Entretanto, o potencial das reservas técnica e economicamente recuperáveis 

no Brasil continuam atraentes para o investidor mesmo num cenário de baixos 

preços de petróleo, desde que um ambiente de negócios favorável se estabeleça. 

Nosso potencial petrolífero é de classe mundial. O país vem liderando a descoberta 

de recursos em águas profundas e ultra profundas na última década, com seus dois 

principais horizontes – pré e pós sal – ocupando as duas posições de maior destaque 

entre as principais ocorrências no mundo, segundo a IHSMarkit. Cerca de 40% de  

todo o petróleo convencional descoberto no planeta na última década aconteceu 

no Brasil.
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Evolução reservas provadas no Brasil 
(em bilhões de boe)

Nota: inclui condensado. Reservas provadas (1P)
Fonte: Elaboração IBP com dados da ANP

Cumulative global deepwater resources discovered

Fonte: IHSMarkit, 2016

Outro potencial se apresenta no campo dos recursos não convencionais. É reco-

nhecido um volume ainda intocado de cerca de 250 TCF de Shale Gas e 5 Bilhões de 

barris em Shale Oil, em três de nossas bacias (EIA - ARI, 2013). Entretanto, após a 12ª 

Rodada de Licitações de 2013, houve uma forte oposição à atividade de fraturamento 

hidráulico no País, operação fundamental para a extração de hidrocarbonetos em 

reservatórios não convencionais. Ocorreram ações civis públicas e manifestações 

pela proteção à contaminação de aquíferos, ainda sem o devido conhecimento dos 
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impactos ambientais reais da atividade. Há que se ampliar a discussão com repre-

sentantes da sociedade civil, comunidade acadêmica e Ministério Público, pois o 

desafio está colocado de forma inequívoca: enquanto nos Estados Unidos, têm-se 

cerca de cinco milhões de poços perfurados, malha de gasodutos desenvolvida e 

recursos convencionais em declínio, no Brasil, existem pouco mais de 30 mil poços 

perfurados, recursos convencionais ainda pouco explorados no ambiente em terra, 

e em malha de gasodutos restrita.

Prospective Shale Basins of Brazil

Fonte: ARI, 2013

Numa expectativa de retomada de investimentos no Brasil, com a instauração 

de um ambiente atrativo a investidores privados, a transformação de todo esse 

potencial, convencional ou não, em reservas deverá fazer com que dobre a produção 

de petróleo e gás nos próximos 12 anos, passando dos atuais 2,5 mi boe/d  para 5,0 

mi boe/d e pode atingir 5,6 mi boe/d em 2030.

O investimento necessário para se transformar essa curva de produção em 

realidade provocará uma expressiva retomada no nível de empregos, que vem caindo 

sensivelmente com a queda nos preços de petróleo, fundamental para o bem estar 

econômico do país.  Ao ritmo de 25 mil postos de trabalho a cada bilhão de dólares 
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investido em Exploração e Produção (Almeida, Edmar et al, 2016), a indústria gerará 

aproximadamente 750 mil empregos diretos e indiretos até 2022.  A produção decor-

rente desse esforço gerará um volume de participações governamentais superior a 

1,2 Trilhão de Reais a curto e médio prazos (@ 60 US$/bbl), algumas vezes superior 

aos orçamentos de educação e saúde (estimativa da ABESPETRO – 2017)

Produção Futura de Óleo e Gás 
(Milhões de Barris por dia)

Fonte: Rystad Energy (UCube Set. 2016)
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Um ponto a ser destacado, entretanto, no perfil da arrecadação, é a extração de 

receitas governamentais no Brasil no começo da vida dos campos, na forma de royal-

ties, que incidem sobre produção e não lucro, e ainda antes e pior que isso, impostos 

indiretos que incidem sobre investimentos, conjunto que constitui o chamado Front 

End Loading, muito bem resumido no gráfico abaixo. Temos uma estrutura fiscal e 

tributária altamente regressiva, um nível de pagamentos antecipados excessivo, 

em comparação com a maioria dos países com os quais competimos na atração de 

capital. A ilustração mede Government Take (GT - quanto da receita líquida após investi-

mentos e custos operacionais fica com o país hospedeiro) em contratos de concessão de 

vários países. Os níveis brasileiros são bem maiores que a maioria de seus pares na 

indústria. Entretanto, quando se considera o efeito do dinheiro no tempo, um GT 

nominal de 67% passa a 121% ou, em outras palavras, fica caracterizada a inviabi-

lidade econômica.

Wood Mackenzie – maio 2017

Dessa forma, ficam na prateleira incontáveis oportunidades, que caso concreti-

zadas, levariam a mais investimento e geração de empregos. Isso acontece também 

no contrato de partilha, parece que está em nosso DNA extrair receita governamental 

antes do tempo. A correção dessa tônica deve se constituir em prioridade na agenda 

de atração de investimento. 

Government Share
Deepwater Oil Concession
($40 / Bbl: NPV0 vs NPV10
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Tal regressividade é especialmente perniciosa em áreas de mais alto risco e 

menor prospectividade, de fronteira exploratória, por exemplo, em bacias sedi-

mentares onde pouca ou nenhuma exploração ocorreu. Áreas equivalentes nos 

Estados Unidos foram investigadas por centenas de poços até serem confirmadas 

como prolíficas. Há que se estabelecer aqui incentivos, um tratamento regulatório e 

fiscal diferenciado, posto que oferecem maior risco ao investidor para que venham 

investiga-las. Royalties baixos ou mesmo nulos, associados a isenção de impostos 

indiretos, que incidem sobre investimento, são incentivos devem ser considerados, 

porquanto tais áreas mormente se encontram em regiões remotas, longe de qual-

quer infraestrutura logística instalada. Além, e antes disso, no dimensionamento 

da licitação, os blocos devem ter extensão e tempo de contrato consideravelmente 

superiores aos das bacias conhecidas, para que se os explore adequadamente. 

Com a vigência do novo Marco Regu-

latório, criou-se o chamado Polígono 

do Pré-Sal, uma extensa área delimi-

tada geograficamente, em que todas as 

oportunidades ali exploradas seriam 

submetidas ao Regime de Partilha de 

Produção, como se todas pertencessem 

ao horizonte pré-salífero, com os mesmos 

níveis de produtividade e risco, o que se 

constitui numa simplificação que não 

expressa a realidade. No polígono, há 

oportunidades em Pós-Sal, há oportu-

nidades marginais de diferentes níveis de atratividade, que dificilmente atrairão 

investimento enquanto lhes forem impostas as mesmas condições contratuais 

aplicadas ao Pré-Sal. Recomendável que se deixe ao CNPE a opção de definir qual 

o regime de contrato é mais adequado para cada oportunidade a ser colocada ao 

mercado, de acordo com seu perfil de risco e retorno.

Neste exato quesito, a diversidade de regimes, nem sempre bem-vinda, o Brasil 

apresenta configuração única no mundo, posto que há quatro regimes de contrato 

válidos, concessão, partilha, cessão onerosa, e excedente de cessão onerosa. Não 

apenas se configuram em regimes complexos e custosos de per si, tornam-se 

tremendo óbice em áreas unitizáveis, já complicadas nas considerações geológicas 

da divisão dos interesses. Caso real já irá acontecer na próxima licitação do Pré-Sal, 

quando quatro áreas ora sendo regidas por um regime de concessão receberão 

consórcios regidos pelo regime de partilha, impondo toda sua pesada governança, 
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com a presença de um gestor da União com direito a veto, à sua até então ágil confi-

guração, o que certamente levará a atrasos importantes na colocação das desco-

bertas em produção. A gravidade da situação será ainda mais ampliada quando a 

descoberta se estender a um terceiro ou mesmo quarto regime contratual, possível 

no país. Isso tudo posto, a solução mais inteligente seria estender ao novo grupo o 

mesmo regime contratual vigente.

Especial atenção deve se dar aos campos maduros. A Petrobras tem cerca de 

200 campos de petróleo em terra. No entanto, 95% de sua produção vêm de apenas 

50 campos. Campos de baixíssima produção não vêm recebendo investimentos da 

Petrobras por conta de subsequentes mudanças de prioridade na estatal ao longo 

das últimas três décadas (offshore raso, depois profundo, depois ultraprofundo e, 

por fim, o Pré-Sal). Pequenos investidores, com estruturas de custos mais leves que 

a estatal, poderiam estender a vida útil desses pequenos campos. E no mar, também 

muitos campos ficaram pelo caminho nas prioridades da estatal. Um esforço maior 

poderia ser concentrado em campos localizados em águas rasas (profundidades 

menores que 300 metros) da Bacia de Campos, por exemplo, em produção há mais 

de 30 anos, já com instalações de produção e exportação, todas situadas fora do 

Polígono do Pré-Sal. Esses campos apresentam fatores de recuperação de 20%, 

em média, do volume de óleo in place superior a 11 Bilhões de barris, mantidos os 

procedimentos operacionais de hoje. A se lembrar dos fatores de recuperação no 

Mar do Norte, em níveis de 40%, muito ainda há que ser produzido aqui, através de 

recuperação secundária e terciária, porém hoje tais campos não são mais foco da 

Petrobras. Investidores de médio porte certamente terão interesse em investir em 

áreas com essas características. 

Qualquer solução para campos dessa natureza, entretanto, passa por algum 

processo de desinvestimento ou devolução de áreas por parte da estatal, o que vem 

sendo acenado recentemente. Soluções para a utilização da malha de dutos e insta-

lações de processamento e tratamento, hoje de propriedade da Petrobras, deverão 

ser buscadas, bem como deve ser equacionado o monopsônio ora instalado, um 

mercado que apresenta comprador único da produção de óleo e gás.

Um dos maiores desafios para os players da indústria do petróleo brasileira será 

obter fontes de capital para suas atividades. Recomenda-se a adaptação do meca-

nismo de ‘reserve based lending’ para servir de fonte de capital para companhias de 

petróleo atuando no Brasil que tenham reservas provadas. O financiamento lastreado 

em reservas é comum em outros países e pode (e deve) ser aplicado aqui.
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o Gás Natural

Um novo ciclo se inicia para o setor de gás natural no Brasil com a sinalização 

de uma desconcentração desse segmento, decorrência do programa de desinves-

timentos da Petrobras. A venda de ativos, como parte da malha de transporte e de 

participações nas distribuidoras, sinaliza novas perspectivas de investimento e de 

diversificação de players no setor de gás natural brasileiro. 

A iniciativa do Ministério das Minas e Energia (MME) de solicitar à sociedade 

sugestões para a viabilização de projetos de gás natural em todo o país resultou no 

programa GÁS PARA CRESCER, com vistas ao aprimoramento no arcabouço legal e 

regulatório do setor. 

A expectativa é de revitalização do segmento, com a entrada de novos agentes 

em toda a cadeia, desde a exploração e produção (E&P), em função da entrada de 

novos operadores de E&P, no transporte de gás natural, na distribuição e também 

na geração térmica, aumentando a competição no setor e trazendo benefícios para 

o consumidor final. 

Esse novo ambiente traz novos desafios e oportunidades para a indústria brasi-

leira de gás natural, que precisa implementar mudanças para adequar as regras 

do setor para esse novo cenário. Oito frentes de trabalho, dentro do programa Gás 

para Crescer, estão em pleno andamento com participação de centenas de agentes 

– entre os quais cerca de 60 profissionais de empresas associadas e coordenados pelo 

IBP – representantes de vários ministérios e de entidades do setor de gás natural, 

discutindo temas como escoamento, processamento, regaseificação, transporte e 

estocagem, distribuição, comercialização e outros, passando pelo aperfeiçoamento 

da estrutura tributária do setor de gás natural, e sua integração com o setor de 

energia elétrica. 

As diretrizes do programa já foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE). Pretende-se, dessa maneira, adequar as regras do setor de gás 

natural para a atração de investimentos, diversificando a participação, e trazendo 

liquidez, competitividade e acesso à informação aos agentes, assegurando que o 

setor contribua para o crescimento do País. A seguir, as 19 diretrizes do CNPE:

I – Remoção de barreiras econômicas e regulatórias às atividades de exploração 

e produção de gás natural;

II – Realização de leilões de blocos exploratórios de forma regular, incluindo 

áreas vocacionadas para a produção de gás natural, especialmente em terra;
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III – Implementação de medidas de estímulo à concorrência que limitem a 

concentração de mercado e promovam efetivamente a competição na oferta 

de gás natural;

IV – Estímulo ao desenvolvimento dos mercados de curto prazo e secundário, 

de molécula e de capacidade;

V – Promoção da independência comercial e operacional dos transportadores;

VI – Reforço da separação entre as atividades potencialmente concorrenciais, 

produção e comercialização de gás natural, das atividades monopolísticas, 

transporte e distribuição;

VII – Implantação de modelo de Gestão Independente e Integrada do Sistema 

de Transporte de Gás Natural - STGN;

VIII – Avaliação da implantação do Sistema de Entrada-Saída para reserva de 

capacidade de transporte;

IX – Aumento da transparência em relação à formação de preços e a caracte-

rísticas, capacidades e uso de infraestruturas acessíveis a terceiros;

X – Incentivos à redução dos custos de transação da cadeia de gás natural e ao 

aumento da liquidez no mercado, por meio da promoção do desenvolvimento 

de hub(s) de negociação de gás natural e outras medidas que contribuam para 

maior dinamização do setor;

XI – Reavaliação dos modelos de outorga de transporte, armazenamento e esto-

cagem, levando em consideração o desenho de novo mercado de gás natural;

XII – Revisão do planejamento de expansão do sistema de transporte, que 

poderá considerar instalações de armazenamento e estocagem, além de maior 

integração com o planejamento do setor elétrico;

XIII – Estímulo ao desenvolvimento de instalações de estocagem de gás natural;

XIV – Promoção do acesso não discriminatório de terceiros aos gasodutos de 

escoamento e Unidades de Processamento de Gás Natural - UPGNs - e Termi-

nais de Regaseificação;

XV – Aperfeiçoamento da estrutura tributária do setor de gás natural no Brasil;

XVI – Promoção da harmonização entre as regulações estaduais e federal, 

por meio de dispositivos de abrangência nacional, objetivando a adoção das 

melhores práticas regulatórias;
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XVII – Promoção da integração entre os setores de gás natural e energia elétrica, 

buscando alocação equilibrada de riscos, adequação do modelo de suprimento 

de gás natural para a geração termelétrica e o planejamento integrado de gás 

– eletricidade;

XVIII – Aproveitamento do gás natural da União, em bases econômicas, como 

instrumento de política pública para o desenvolvimento integrado do mercado 

de gás natural, levando-se em conta a prioridade de abastecimento do mercado 

nacional; e

XIX – Promoção de transição segura para o modelo do novo mercado de gás 

natural, de forma a manter o funcionamento adequado do setor.

Para o acompanhamento e plena execução das diretrizes, foi estabelecido um 

Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural, estando as 

atribuições divididas em 8 subcomitês, com contribuição de todas as partes inte-

ressadas de todas as esferas, o IBP dedicando 60 pessoas/associados rumo a um 

mercado competitivo. Em que pese se dedique tempo e recursos a todos os temas, 

entende-se que um esforço mais concentrado em escoamento, processamento e 

GNL no início, no transporte de gás natural na ponta, acompanhados de um impres-

cindível aperfeiçoamento da estrutura tributária serão essenciais para se atingir o 

objetivo de um ambiente regulado, em mercado competitivo.

Destravamento do Setor de GN – Temas críticos

IBP
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downstream

O Brasil é um dos cinco maiores mercados de combustíveis do mundo. Este 

mercado sempre teve na Petrobras a garantia de abastecimento. Os petroleiros da 

nossa geração hão de lembrar que a missão da Petrobras, definida na década de 60, 

era “abastecer o país com petróleo e derivados aos menores custos para a sociedade”. Missão 

que a empresa vem cumprindo com notável eficácia. Mesmo durante os choques 

do petróleo no Oriente Médio, períodos de turbulências políticas internas, greves de 

petroleiros, esse país de dimensões continentais foi abastecido de combustíveis de 

norte a sul, de leste a oeste. Talvez nem sempre aos menores custos para a socie-

dade, em anos recentes com pesados prejuízos aos seus acionistas e às finanças 

da empresa, mas é justo reconhecer e aplaudir a Petrobras pelo cumprimento de 

missão tão relevante para o desenvolvimento do país e bem-estar dos brasileiros.

De acordo com o Relatório do Mercado de Combustíveis do MME – novembro 

de 2016, apesar da autossuficiência na produção de petróleo, o Brasil importou, no 

período de novembro/2015 até outubro/2016, 11,5% do consumo nacional de gaso-

lina A e 13,8% do consumo nacional de diesel A para abastecer o território nacional. 

Portanto, os tempos hoje são outros, a Petrobras é outra, e novos serão os 

desafios do abastecimento de combustíveis no país. O atual plano de negócios da 

Petrobras, focado na recuperação da sustentabilidade financeira da empresa, através 

de desinvestimentos e reestruturações, indica com lógica e clareza a prioridade para 

os projetos de desenvolvimento da produção de petróleo, com ênfase no pré-sal. No 

segmento downstream, a indicação é de manutenção das operações. Conclui-se que 

os investimentos necessários para a expansão da capacidade nacional de logística 

e refino, hoje integralmente nas mãos da Petrobras, terão de ser feitos por inves-

tidores privados. Evidentemente, para que investimentos privados em logística e 

refino se realizem, o ambiente de negócios e regulatório, principalmente os critérios 

de formação de preços de derivados, terão de ser outros, bem distintos dos que 

prevaleceram no Brasil até hoje. A partir da desobrigação da Petrobras de atender 

ao mercado brasileiro em toda sua extensão, o setor downstream entra em terreno 

por nós desconhecido. As delícias e dores de um mercado integralmente controlado 

pela Petrobras em mais algum tempo serão doces, ou amargas, recordações. 

O IBP enxerga no atual momento de transição do setor downstream brasileiro – a 

exemplo do papel desempenhado a partir da abertura do setor upstream na década 

de 90 – oportunidade para se oferecer como um fórum para estudos, debates e 

construção da nova visão para o setor de abastecimento brasileiro. Nesse sentido  

encomendou ao Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS) uma avaliação das 
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demandas futuras, as lacunas logísticas e necessidades de investimentos em 

downstream. 

O estudo considera apenas a adição da refinaria Abreu e Lima (RNEST) ao atual 

parque de refino e que os volumes de biocombustíveis terão crescimento orgânico. 

A partir dessas premissas, projeta que em 2030 a demanda por gasolina equivalente 

(gasolina, etanol anidro e hidratado) deve crescer 44% – de 55 milhões de metros 

cúbicos para 79 milhões de metros cúbicos por ano –, enquanto a de diesel saltará 

de 53 milhões de metros cúbicos para 72 milhões de metros cúbicos por ano, no 

mesmo período. Considerando que não haverá ampliação do atual parque de refino 

brasileiro – hoje com capacidade de processamento de 2350 mil barris/dia – a oferta 

local de combustíveis não vai acompanhar o crescimento da demanda. Em 2030 

o déficit de gasolina equivalente deverá ser da ordem de 23 milhões de metros 

cúbicos e o de diesel alcançará 14 milhões de metros cúbicos. Portanto, a demanda 

futura por combustíveis deverá ser crescentemente atendida por importações de 

derivados, hoje da ordem de 13% do mercado, podendo alcançar 25% em 2030, sob 

as premissas de não haver novos investimentos em refino e a manutenção de altos 

índices de eficiência nas refinarias atuais.

O estudo IBP/ILOS também aponta gargalos logísticos importantes e, de modo 

geral, a saturação da infraestrutura de dutos, portos, ferrovias, rodovias e hidrovias. 

As regiões Norte e Nordeste são as mais carentes e vulneráveis a eventuais riscos ao 

abastecimento. Esses gargalos impõem complexidade e alto custo logístico para o 

abastecimento de combustíveis no país, que mina a competitividade da economia 

brasileira e penaliza o consumidor final.  Estudos recentes do ILOS sobre as cadeias 

logísticas no Brasil mostram que o nosso atual custo logístico corresponde a 11,7% 

do PIB. Nos EUA o custo logístico equivalente é estimado em 8,3% do PIB americano, 

o que nos dá uma medida do seu impacto no chamado “custo Brasil” e na perda de 

competitividade dos produtos brasileiros. 

Apenas para atender à demanda de combustível em 2030, o estudo encomen-

dado pelo IBP estima que será necessário investir cerca R$ 32 bilhões em infraes-

trutura em todas essas áreas, incluindo tancagem e sistemas multimodais para 

escoamento de derivados de petróleo e biocombustíveis. 

Essa imensa carência por investimentos em logística e refino pode ser vista como 

uma ameaça ao abastecimento nacional, ou, como preferimos, uma extraordinária 

oportunidade para investidores que apostem na dimensão e pujança do mercado 

de combustíveis brasileiro. 
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Será preciso desenvolver um novo modelo, melhor integrado às tendências e ao 

comportamento do mercado internacional de derivados, onde se fazem necessários 

os investimentos tanto em adequação e ampliação da capacidade de refino como 

em desenvolvimento da logística de importação, observando-se a configuração de 

cada cadeia de suprimento de derivados no país.

Em cadeias de distribuição com rápido crescimento de demanda, o investi-

mento em ampliação da capacidade de refino no médio prazo será importante para 

a garantia de abastecimento no país. Já para cadeias de distribuição abastecidas 

atualmente pelos portos, seja por cabotagem ou importação, novos investimentos 

em infraestrutura logística deverão ocorrer ao longo do tempo. 

Diante deste novo e desafiador cenário, o Ministério de Minas e Energia (MME), 

a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Empresa 

de Política Energética (EPE) lançaram, em conjunto, as iniciativas Combustível Brasil 

e RenovaBio, com objetivo de propor ações e medidas para estímulo à livre concor-

rência e à atração de novos investimentos, com vistas a manter o abastecimento 

de combustíveis em todo território nacional no futuro. Trata-se de um movimento 

fundamental para o desenvolvimento da economia do país e para melhoria da 

qualidade de vida da sociedade.

Quais seriam os princípios básicos a nortear uma nova visão para o downstream 

brasileiro? Quais os requisitos para promover a atração de investimento privado e 

garantir o abastecimento eficiente e contínuo do mercado brasileiro? Essas foram 

questões colocadas para cerca de duas dezenas de especialistas em workshops 

recentes sobre o futuro do downstream. As respostas apresentaram notável conver-

gência. Políticas e ações efetivas que promovam e garantam liberdade de preços, 

tendo como referência o mercado internacional; livre oferta e condições trans-

parentes de acesso à infraestrutura logística; pluralidade de atores, competição e 

eficiência na alocação de recursos.

Nós, no IBP, estamos empenhados em levar adiante esse debate – com isenção, 

visão estratégica e critérios de racionalidade econômica – e assim colaborar com 

o setor downstream brasileiro, fundamental para o desenvolvimento do país, nesse 

momento em que busca se reinventar. 

as portas de saída

Um conjunto de iniciativas poderão tornar nossa indústria mais atrativa ao 

investimento privado. Elas passam por mudanças fiscais, tributárias, regulatórias 
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e legislativas, e muito por uma mudança de comportamento em relação ao 

investimento.

O governo já anunciou um calendário regular de licitações. Uma excelente 

notícia para a indústria que poderá melhor se programar. Áreas de diferentes pros-

pectividades e perfis de risco serão oferecidas ao longo dos próximos três anos. O grau 

de sucesso desses futuros leilões é difícil prever, mas certamente será definido pelo 

grau de competitividade das oportunidades exploratórias brasileiras – em termos 

de potencial exploratório e ambiente de negócios – vis-à-vis ‘a concorrência inter-

nacional. Nesse sentido, elencamos abaixo os principais fatores, ou oportunidades 

de melhoria, da competividade brasileira na atração de capital.

Um regime tributário justo, progressivo e simplificado

Uma providência urgente e imprescindível nesse sentido é a extensão do 

REPETRO, o regime especial de tributação aplicado aos equipamentos utilizados na 

exploração e produção de petróleo e gás do qual depende a viabilidade de projetos 

do setor óleo e gás do país e representar um fator crucial na decisão dos inves-

tidores em participar dos leilões de E&P previstos para os próximos anos. Sem o 

REPETRO, o Brasil se situa desfavoravelmente a outros regimes de águas profundas 

que competem por investimento.

Atratividade de Regime Fiscal

Nota: Baseado em uma simulação de um campo grande de óleo em cada regime fiscal.

IBP e Wood Mackenzie

A vigência do regime é 2020, e ainda não há decisão formal sobre sua extensão 

ou o regime que irá substituí-lo. A sinalização Governo indica que haverá extensão 
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do prazo do Repetro pelo prazo adicional de 20 anos. No entanto, apenas a divul-

gação da norma oficializando tal extensão pode trazer a segurança necessária aos 

investidores.

estabilidade jurídica

A estabilidade jurídica é um pilar de atratividade de qualquer decisão de investi-

mento. Historicamente, as tentativas de se impor ICMS à extração de petróleo, ainda 

que não exista transferência de titularidade, como se tentou no Rio de Janeiro, vêm 

sendo derrubadas devido a sua inconstitucionalidade, porém seguem como ameaça 

constante à estabilidade. 

No momento, discute-se um novo conceito de Preço de Referência que tem o 

risco de impor pesado aumento no pagamento de participações governamentais.  

Outro exemplo recente foi a tentativa de se mudar a definição de ‘campo de 

petróleo’, com objetivos arrecadatórios se sobrepondo a critérios técnicos e às 

melhores práticas internacionais. 

licenciamento ambiental com qualidade e previsibilidade

O processo de obtenção de licenças ambientais vem se mostrando complexo  

e moroso no Brasil, dificultando e atrasando o início das atividades de exploração e 

produção em determinadas áreas. Enfatiza-se a necessidade de planejamento 

adequado da oferta de blocos, com a realização de avaliação ambiental anterior 

à licitação. A avaliação ambiental de área sedimentar e o mapeamento prévio 

dos impactos socioeconômicos da área a ser licitada são pontos de fundamental 

importância para tornar o processo de licenciamento ambiental mais ágil, previsível 

e transparente. 

Considerações finais

Como procuramos descrever nesse artigo, são muitas as saídas que o setor de 

óleo e gás oferece ao Brasil. No entanto, é preciso ter clareza sobre as profundas 

transformações por que passa o setor de energia. Competitividade é palavra que 

move a indústria, desde sempre, e ainda mais após o imprevisto colapso dos preços 

do petróleo em 2014 e da formação de um certo consenso de que continuarão 

baixos por um bom tempo. Vivemos tempos de recursos energéticos abundantes e 

orçamentos restritos, seletivos. 
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Saídas para o Brasil: óleo e gás

No setor de energia brasileiro estamos avançando. Assistimos à exaustão de um 

modelo baseado no protagonismo e intervenção estatal e o recomeço de um novo 

ciclo, um novo ambiente de negócios, mais diversificado, competitivo, transparente 

e estimulante ao investimento privado. Por se estender e impactar toda a extensa 

cadeia de valor do setor petróleo, estamos provavelmente vivendo a mais profunda 

transformação do setor de óleo e gás de nossa história.

Embora justo reconhecer os avanços, ainda temos imensos desafios pela frente 

para recuperar a competitividade perdida e atrairmos os investimentos necessários 

para transformar o extraordinário potencial petrolífero brasileiro em empregos, 

tributos e crescimento econômico.

As portas de saída oferecidas ao Brasil pelo setor petróleo são amplas, mas não 

ficarão abertas para sempre. A hora é esta.
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Para suPerar a crise, Prioridade  
do Brasil deve ser reduzir custos 

Para ter comPetitividade  
num mundo gloBalizado

José Augusto de Castro

Produzir no Brasil está muito caro.

Um conjunto de fatores é responsável por esta realidade de custos elevados, 

que está presente no Brasil há muito tempo e só tem piorado nos recentes últimos 

anos, mas que pode, e deve, ser motivo de ações corretivas.

Esta situação está disseminada em diferentes segmentos da economia brasileira, 

mas este artigo vai estar com seu foco voltado para os problemas e respectivas 

soluções que afetam as atividades de comércio exterior.  

Entre os anos 2000 e 2016, as exportações brasileiras acumularam o montante 

de US$2,656 trilhões, as importações totalizaram US$2,265 trilhões e foi gerado o 

expressivo superávit comercial de US$391 bilhões, dados que projetam a imagem 

de um país com atuação marcante no comércio exterior. 

Se estes números forem analisados individualmente, pode-se inferir que o 

robusto superávit apurado foi fundamental para o Brasil resgatar sua dívida externa 

vigente no início do século XXI e ainda acumular os atuais cerca de US$370 bilhões 

em reservas cambiais.
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As exportações foram beneficiadas pelo expressivo crescimento econômico 

mundial liderado pela China, país diretamente responsável pela explosiva demanda 

por commodities e que provocou forte elevação de suas cotações. As exportações de 

produtos manufaturados também apresentaram crescimento, apesar dos elevados 

custos domésticos que compõem o chamado “Custo-Brasil”, estimados entre 25 e 

30%, mas que foram, parcial ou totalmente, absorvidos pelas elevadas taxas cambiais 

vigentes até a metade da década passada. 

Por sua vez, a conjunção de fatores como crescimento econômico interno, baixo 

índice de desemprego, elevação do poder de compra da população, taxa cambial 

valorizada a partir de 2007 e elevados custos internos propiciou condições para que as 

importações tivessem sólida expansão, não obstante a queda observada nos recentes 

últimos anos devido à forte recessão que se abateu sobre o Brasil. Saliente-se que, 

85% das importações brasileiras são representadas por produtos manufaturados.

No ano 2000 os produtos básicos respondiam por 22,79% das exportações e os 

manufaturados alcançavam o recorde histórico de 59,07%. Daquele ano em diante, 

a participação dos produtos básicos nas exportações subiu ano a ano até atingir 

42,73% em 2016, enquanto que a participação dos manufaturados foi se reduzindo 

até alcançar 39,91%, quase vinte pontos percentuais de respectiva elevação e queda 

de participação percentual nas exportações, promovendo radical alteração no perfil 

exportador do Brasil, conforme mostra o quadro adiante:

Anos Básicos Semimanuf. Manufatur. Oper.Esp.

2000 22,79 15,42 59,07 2,72

2001 26,33 14,14 56,54 2,98

2002 28,06 14,83 54,71 2,39

2003 28,94 14,95 54,32 1,79

2004 29,51 13,89 54,96 1,63

2005 29,30 13,47 55,14 2,09

2006 29,23 14,17 54,44 2,16

2007 32,12 13,57 52,25 2,06

2008 36,89 13,68 46,82 2,61

2009 40,50 13,40 44,02 2,08

2010 44,58 13,97 39,40 2,05

2011 47,83 14,07 36,05 2,05

2012 46,77 13,62 37,39 2,22

2013 46,67 12,60 38,44 2,29

2014 48,67 12,91 35,64 2,78

2015 45,62 13,84 38,08 2,45

2016 42,73 15,10 39,91 2,26

Fonte: Secex/MDIC

Quadro 1 – Composição das Receitas de Exportação, em %
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O ano de 2000 é considerado o ponto de partida para o longo ciclo de cresci-

mento econômico mundial, iniciado com o boom das cotações e do quantum das 

commodities, cujo ápice foi o ano 2011, e que proporcionou forte impacto positivo 

na economia brasileira, via geração de elevados superávits comerciais, acúmulo 

de robustas reservas cambiais, expressivo crescimento do PIB, criação de milhares 

de empregos e redução da dívida externa, fatores que contribuíram para a  

concessão do selo de bom pagador ao Brasil em 2008, mediante sua classificação como  

investment grade. 

Entre os anos 2000 e 2016, os produtos básicos foram responsáveis por expor-

tações totais de US$1.070,977 bilhões e de importações de US$327,189 bilhões, 

proporcionando o superávit comercial de US$743,788 bilhões. 

De forma similar, no mesmo período, os produtos semimanufaturados foram 

responsáveis por exportações totais de US$366,222 bilhões e de importações de 

US$91,521 bilhões, gerando o superávit comercial US$274,701 bilhões. 

Estes dados numéricos mostram de forma clara que, as exportações de  

commodities, representadas por produtos básicos e semimanufaturados, foram 

responsáveis pelo superávit comercial consolidado de US$1,018 trilhão entre o ano 

2000 e 2016, e têm sustentado os saldos positivos do comércio exterior do Brasil, em 

grande parte justificada pela alteração do perfil exportador do Brasil, enquanto as 

exportações de produtos manufaturados vem perdendo contínua representatividade 

em participação percentual. 

Finalmente, no mesmo período analisado, os produtos manufaturados foram 

responsáveis por exportações totais de US$1.158,410 bilhões e de importações 

de US$1.845,041 bilhões, gerando o expressivo déficit no montante de US$686,631 

bilhões mostrado no quadro adiante, dado negativo influenciado diretamente pelo 

elevado “Custo-Brasil”. 

Anos Exportação Importação Saldo

2000 32,558 46,394 - 13,836

2001 32,957 46,901 - 13,944

2002 33,068 38,654 - 5,586

2003 39,763 38,204 1,559

2004 53,137 48,272 4,865

2005 65,360 56,756 8,604

2006 75,022 69,875 5,147

2007 83,942 93,184 - 9,242

Quadro 2 – Balança Comercial de Manufaturados – US$ bilhões
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A perda de competitividade dos produtos manufaturados é claramente 

constatada nas exportações de 2015, que alcançaram US$72,791 bilhões, atingiram 

valor similar em 2016 de US$73,921 bilhões e para 2017 está projetado o valor de 

US$73 bilhões, montantes que foram e serão menores que o exportado no ano de 

2006, no montante de US$75,022 bilhões. Registre-se que, entre os anos de 2006 e 

2016, as exportações mundiais tiveram crescimento de 40%, em contrapartida à 

queda de 2% do Brasil. 

Nos últimos 5 (cinco) anos os montantes de exportação apresentaram quedas 

consecutivas, mesmo com o comércio mundial tendo níveis adequados de cresci-

mento durante este período. Neste caso, o principal fator responsável pela redução 

das exportações brasileiras foi a queda nas cotações das commodities e a aceleração 

da perda de competitividade dos produtos manufaturados.

É sabido por todos que as divisas geradas na exportação de commodities possuem 

o mesmo valor financeiro que as vendas externas de produtos manufaturados. 

Todavia, o Brasil não exerce qualquer controle sobre as quantidades e, principal-

mente, as cotações das commodities, ficando inteiramente na dependência de fatores 

externos e fora de seu alcance, entre os quais se incluem sorte, especulação comercial 

ou financeira, crises internacionais, quebra ou super safra, etc. 

Além disso, como os preços das commodities são definidos no mercado interna-

cional, em bolsas de mercadorias ou no mercado físico, sem a participação e muito 

menos influência do Brasil, dependendo de suas cotações pode ocorrer de seus 

custos de produção, impactados pelo “Custo-Brasil”, serem superiores aos preços 

de exportação, inviabilizando a operação.

Anos Exportação Importação Saldo

2008 92,682 132,477 - 39,795

2009 67,349 103,830 - 36,481

2010 79,562 150,747 - 71,185

2011 92,290 184,782 - 92,492

2012 90,707 184,843 - 94,136

2013 93,090 198,111 - 105,021

2014 80,211 189,655 - 109,444

2015 72,791 144,720 - 71,929

2016 73,921 117,636 - 43,715

TOTAL 1.158,410 1.845,041 - 686,631

Quadro 2 – Balança Comercial de Manufaturados – US$ bilhões

Fonte: Secex/MDIC
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Neste início de século XXI as commodities estão com suas cotações elevadas, 

situação que tem permitido a absorção do “Custo-Brasil” e concretizar as exportações, 

apesar de a estreita margem de lucro vigente na exportação de algumas mercadorias.

Em outras palavras, a realização e o resultado das exportações de commodities 

não dependem apenas de vontade e decisões adotadas pelo Brasil, mas principal-

mente de ações vindo de fora, tornando suas receitas instáveis. 

Situação oposta ocorre na exportação de produtos manufaturados, em que 

a empresa exportadora tem a iniciativa da venda e da fixação do preço de expor-

tação. Ou seja, a viabilização de exportações de produtos manufaturados depende 

de vontade, decisões e fatores internos no Brasil, fazendo com que estas operações 

sejam mais estáveis.

Todavia, o fato de a empresa exportadora ter a iniciativa da venda e poder definir 

o preço de exportação não é garantia de efetivação da exportação, com a transação 

somente sendo concretizada se o preço de exportação proposto for competitivo, 

pois nos produtos manufaturados os preços de exportação praticados são livres e 

os produtos não são padronizados.

Para os produtos terem preços competitivos, as empresas exportadoras precisam 

superar a barreira de cerca de 30% imposta pelo “Custo-Brasil”, fator que, quase 

sempre, provoca impacto negativo nos custos e impede os produtos manufaturados 

brasileiros de alcançar níveis de preços adequados para competir no mercado inter-

nacional, em igualdade com seus concorrentes internacionais.

O “Custo-Brasil” é o principal fator negativo que afeta a competitividade do Brasil 

e de suas operações, pois na exportação, principalmente de manufaturados, coloca 

o produto brasileiro em condição de inferioridade nas negociações internacionais, 

na importação atua como fator de estímulo decorrente da diferença de custos e na 

atração de capitais produtivos aumenta o prazo para seu retorno, gerando a perda 

de milhões de empregos.

Nos recentes últimos anos, o comércio exterior brasileiro tem apresentado, 

simultaneamente, diminuição nos montantes de exportação de commodities, provo-

cada pela queda de seus preços, e também redução dos valores de exportação de 

manufaturados, decorrente de sua perda de competitividade. 

A queda nas cotações e/ou quantidades exportadas de commodities estão fora 

de controle do Brasil, mas a falta de competitividade nos produtos manufaturados 

é responsabilidade do Brasil, indicando que suas condições não são adequadas para 

concorrer no mercado internacional.
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E, com certeza, esta perda e/ou ausência de competitividade nos produtos 

manufaturados brasileiros deve-se, preponderantemente, ao impacto provocado 

pelo “Custo-Brasil”. 

Para o Brasil, este cenário mostra-se crítico, e até mesmo desesperador, pois 

vê suas exportações diminuírem, ao mesmo tempo em que o mercado doméstico 

é atingido por forte retração econômica. Ou seja, as empresas estão asfixiadas 

comercialmente e sem alternativas, pois têm seus acessos restritos ao mercado 

interno, por carência de demanda, e bloqueados ao mercado internacional, por 

falta de preço competitivo, provocando aumento do desemprego, queda do poder 

aquisitivo e do consumo, alto índice de inadimplência, etc., para citar apenas os 

reflexos mais importantes.  

Como consequência natural deste quadro, a diminuição das importações e 

exportações tem provocado forte redução na corrente de comércio, a qual é dire-

tamente responsável pela geração de atividades econômicas, fazendo com que o 

conjunto de cenários traçados seja caracterizado, representado, sintetizado e definido 

por uma única palavra: CRISE.

Voltando aos robustos dados apresentados pelo comércio exterior brasileiro 

até o final da década passada, mais especificamente de exportações, o que ocorreu 

para que o Brasil tivesse alterada e paralisada aquela rota de sucesso ?

Nos últimos 15 anos, a participação do Brasil nas exportações mundiais cresceu 

0,31 pontos percentuais, passando de 0,85% no ano 2000 para 1,16% no ano 2015, 

inferior a resultados alcançados por países emergentes em estágio de desenvolvi-

mento similar ao Brasil. Mas essa expansão não foi menor graças à forte expansão 

das commodities e não foi maior devido ao baixo crescimento dos produtos manu-

faturados, conforme mostram os valores de exportação seguintes, apurados nos 

respectivos anos mencionados e separados por fator agregado:

Produtos de exportação Valores de exportação

2000 2015 Variação
US$ Bilhões US$ Bilhões %

Básicos 12,561 87,188 594,1

Semimanufaturados 8,498 26,463 211,4

Manufaturados 32,558 72,791 123,6

Total 53,617 186,442 247,7

Fonte: Secex/MDIC

Quadro 3 
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Para fins de comparação, entre os anos de 2000 e 2015, as exportações mundiais 

tiveram crescimento consolidado de 155%, inferior aos 247,7% alcançados pelo Brasil, 

graças à preciosa contribuição propiciada pelo crescimento de 594% das commodities. 

Por outro lado, as exportações de produtos manufaturados têm trilhado caminho 

inverso ao das commodities no mercado internacional, com redução dos montantes 

exportados, e naturalmente, diminuição dos índices de participação nas exportações 

mundiais.

Ilustrando esta situação com outros dados numéricos, no ano de 2006, as 

exportações brasileiras de produtos manufaturados foram de US$75 bilhões e 

representavam 0,83% das exportações mundiais, enquanto no ano de 2015, ou seja, 

decorridos nove anos, não tiveram qualquer crescimento, ao contrário, mostraram 

redução para US$73 bilhões e com sua participação nas exportações mundiais 

diminuindo de forma acentuada para 0,61%. Como resultado deste quadro, o Brasil 

caiu da 27ª para a 32ª posição no ranking mundial de país exportador de produtos 

manufaturados.  

Analisado sob outro prisma, agora englobando todas as exportações de  

commodities, semimanufaturados e manufaturados, em 2006 as vendas externas 

mundiais foram US$12,113 trilhões e em 2015 atingiram US$16,482 trilhões, ou seja, 

com crescimento de 36%.  No mesmo período, graças exclusivamente ao expressivo 

aumento das cotações e do quantum das commodities, as exportações brasileiras 

passaram de US$138 bilhões em 2006 para US$191 bilhões em 2015, com expansão 

de 38%, pouco acima da expansão mundial. Como consequência deste cenário, a 

participação do Brasil nas exportações mundiais praticamente ficou inalterada, 

passando de 1,14% em 2006 para 1,16% em 2015, depois de atingir 1,41% em 2011, 

ápice das cotações das commodities.

O Brasil sempre vai apoiar, aplaudir, louvar e agradecer por poder contar com a 

exportação de expressivo volume de commodities, pois tem o privilégio de desfrutar 

de posição de destaque no mercado internacional na exportação de soja, milho, café, 

açúcar, carnes de frango, bovina e suína, suco de laranja, fumo, algodão, minérios 

de ferro e níquel, petróleo, celulose, etanol, etc, produtos que requerem alta tecno-

logia e elevado nível de produtividade para se tornar competitivos e enfrentar seus 

concorrentes no mercado internacional.

A manutenção das elevadas cotações das commodities a partir do ano 2000, 

aliada a investimentos em tecnologia e aumento de produtividade, tornou essas 

exportações altamente competitivas, independente da taxa de câmbio vigente, a 
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qual deixou de ser fator de competitividade para se transformar em fator de rent-

abilidade, tendo como função determinar o nível de lucratividade da exportação. 

Esta é a razão para as exportações de commodities serem as responsáveis pelos 

elevados superávits comerciais obtidos pelo Brasil desde o início deste século, assim 

como os produtos básicos e semimanufaturados serem a garantia de manutenção 

de milhares de empregos, em sua maioria concentrados no interior do país, promov-

endo a interiorização do desenvolvimento, desestimulando o êxodo do interior e 

a concentração de pessoas nas grandes cidades, e promovendo o bem estar social.

Como informação adicional, entre os quinze maiores países exportadores 

mundiais, quatorze exportam majoritariamente produtos manufaturados, em que 

apenas a Rússia tem suas exportações concentradas em commodities. 

Sob outro enfoque, dos dez países com os maiores PIBs mundiais, oito países 

estão incluídos entre os dez maiores exportadores, sendo as únicas exceções o Brasil, 

8º PIB e 25º exportador, e a Índia, 7º PIB e 19º exportador, porém, com as exportações 

do Brasil em queda e da Índia em ascensão.   

Mas então o Brasil não deveria concentrar esforços para aumentar as expor-

tações de produtos com maior valor agregado, ou seja, produtos manufaturados?  

Este é o objetivo de qualquer país, mas, no caso do Brasil, jamais deve ser 

entendido que o estímulo às exportações de manufaturados deva ser feito 

em contrapartida a quaisquer desestímulos ou limitações às exportações de  

commodities, pois são dois mercados completamente diferentes, autônomos e com 

suas respectivas peculiaridades.

Em realidade, a exportação de ambos segmentos devem ser, simultaneamente 

e fortemente estimuladas, pois, conforme mencionado anteriormente, suas divisas 

geradas possuem o mesmo valor financeiro, seja para integrar reservas cambiais, 

pagar importações e/ou dívidas, permitir gastos com turismo, realizar investimentos 

no exterior, etc., entre diversos outros fatores.  

Os produtos manufaturados são um típico caso de perda de mercado externo, 

conforme mostraram os dados estatísticos apresentados anteriormente.

Quais são as razões que justificam esta perda de mercado na exportação de 

produtos manufaturados?

Dois fatores são considerados os responsáveis para a redução e/ou estabilização 

das exportações de manufaturados em patamares baixos.
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A primeira razão é resultante do somatório de um conjunto de entraves 

domésticos, que compõem o famoso “Custo-Brasil”, e se transformam em custos 

ociosos, pois não oferecem contrapartida para a melhoria de qualidade ou aumento 

de produtividade, e muito menos para elevação da competitividade, constituindo-se 

tão somente em expressivo aumento de custos para as exportações de manufatu-

rados, principalmente, e também de commodities.

A lista destes entraves internos que compõem o “Custo-Brasil” é extensa, 

estando adiante descritos os fatores que mais impactam negativamente as expor-

tações brasileiras, especialmente de produtos manufaturados:

•	 sistema tributário complexo e obsoleto, que desestimula maior industrial-

ização,  imobiliza capital sob a forma de tributos, onera o custo de produção 

e obriga à exportação indireta de tributos agregados ao produto;

•	 legislação trabalhista ultrapassada, que mesmo com baixos salários, gera 

e eleva o custo de encargos, desestimulando a geração de novos postos de 

trabalho;

•	 infraestrutura de transportes insuficiente, deficiente e onerosa, gerando 

elevado custo de logística e redução da competitividade dos produtos 

brasileiros nos mercados interno e de exportação, especialmente em 

distâncias maiores;

•	 elevada carga tributária, composta por tributos, impostos, contribuições, 

taxas, etc., provocando aumento do custo tributário direto no mercado 

interno e indireto na exportação;

•	 alto custo financeiro decorrente das elevadas taxas praticadas nas oper-

ações financeiras no mercado doméstico que, direta ou indiretamente, 

oneram o custo final da produção destinada à exportação;

•	 burocracia asfixiante praticada por 17 órgãos públicos em diferentes níveis 

de governo, gerando custos burocráticos ociosos e onerando os custos 

de produção, comercialização e exportação. Merece destaque a recente 

implantação do Portal Único do Comércio Exterior, que deverá reduzir a 

burocracia administrativa e operacional;

•	 sistema previdenciário altamente deficitário, requerendo elevado volume 

de recursos para financiar seu déficit, refletindo no nível da taxa de juros 

SELIC e com reflexos negativos nos custos financeiros;
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•	 custos de inserção internacional decorrente da necessidade de mais acordos 

comerciais, de bitributação e de investimentos, demandando custos maiores 

e adicionais.

O fluxograma abaixo ilustra, de forma clara, os principais entraves internos que 

provocam redução de competitividade e perda de mercados para a exportação de 

produtos manufaturados, e que integram o “Custo-Brasil”.   

Corroborando este cenário de entraves internos consolidados no “Custo-Brasil”, 

dois estudos internacionais anualmente realizados mostram a real situação do 

Brasil aos olhos do mundo:

•	 após ocupar em 2012 a 45ª posição no ranking mundial de eficiência logística,  

estudo realizado em 2016 pelo Banco Mundial mostra que o Brasil caiu 

para a 55ª posição;

•	 após ocupar em 2013 a 51ª posição no ranking mundial de competitividade, 

estudo realizado em 2016 pelo IMD – Institute for Management Development e 

Fundação Dom Cabral mostra que o Brasil caiu para a 57ª posição.

A segunda possível razão para a perda de mercados internacionais na expor-

tação de manufaturados é o nível da taxa de câmbio, que, em teoria e fugindo de 

seu objetivo prioritário, poderá não ser suficiente para absorver os elevados custos 

gerados pelos entraves internos descritos e ainda tornar os produtos manufaturados 

brasileiros competitivos. 
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O nível da taxa de câmbio foi considerado competitivo durante o segundo 

semestre de 2015 ao permanecer acima de R$4,00 e, em menor escala, também no 

primeiro semestre de 2016, quando oscilou entre R$3,50 e R$4,00. 

Tomando-se como base este cenário cambial, como se explica o baixo patamar 

de exportações de produtos manufaturados efetivadas no final de 2015 e início de 

2016?

Para responder a esta questão, inicialmente, deve-se verificar se a taxa cambial 

estava competitiva como de fato se imaginava.

Tendo como parâmetro as taxas cambiais de R$4,00, R$3,50, R$3,25 e R$3,10, e, 

calculando-se os diferentes índices de custo e a variação cambial entre o período 

de dezembro de 1998 (mês anterior à implantação do câmbio flutuante no Brasil) e 

o mês de março de 2017, têm-se os seguintes dados: 

IPCA: 228 %

INPC: 238 %

IGP-DI: 345 %

IGP-M: 347 %

SALÁRIO MÍNIMO: 621%

VARIAÇÃO CAMBIAL: 231% com taxa de câmbio a R$4,00

VARIAÇÃO CAMBIAL: 190% com taxa de câmbio a R$3,50

VARIAÇÃO CAMBIAL: 169% com taxa de câmbio a R$3,25

VARIAÇÃO CAMBIAL: 157% com taxa de câmbio a R$3,10

Estes dados mostram que, enquanto todos os índices de preços tiveram elevação 

superior a 228%, os índices empresariais ficaram acima de 345% e o salário mínimo 

aumentou 621%, a variação cambial relativa à taxa cambial de R$4,00 desvalorizou 

231%, a taxa de câmbio de R$3,50 desvalorizou 190%, a variação relativa à taxa de 

R$3,25 foi 169% e a desvalorização referente à taxa cambial de R$3,10 foi de 157%, 

indicando que a taxa cambial de R$4,00 podia tornar competitivas as exportações 

de produtos manufaturados, mas as demais taxas cambiais consideradas não 

proporcionariam competitividade a essas operações, salvo se a empresa exportadora 

decidisse sacrificar parte ou toda sua margem de lucro.

Nesse sentido, o atual patamar da taxa de câmbio ao redor de R$3,15, com viés de 

valorização do real ou estabilização, representa perda de atratividade para o produto 

manufaturado brasileiro no mercado internacional, seja pela impossibilidade de 

absorver o “Custo-Brasil”, seja por ter sua competitividade impactada negativamente.
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Por outro lado, torna-se importante esclarecer que, para exportar produtos 

manufaturados não basta apenas ter preço competitivo, mas a empresa exportadora 

deve comprovar tradição, confiabilidade, credibilidade, pontualidade, tecnologia, 

nível de produção, capacidade de cumprir o contrato de fornecimento, etc., além 

de, obviamente, que seu produto demonstre ter qualidade. 

Também não deve ser esquecido que, contratos para exportação de produtos 

manufaturados, em geral, têm prazo de fornecimento mínimo de 6 (seis) meses 

e máximo de até 5 (cinco) anos, com a empresa exportadora brasileira devendo 

esperar o término do atual contrato de fornecimento com terceiros para iniciar novo 

fornecimento, com as condições negociadas devendo ser cumpridas, independente 

de quaisquer alterações nas condições vigentes, entre as quais se inclui o nível da 

taxa de câmbio e eventual futuro novo item de “Custo-Brasil”.

Tomando-se como base este cenário de entraves internos descritos e de taxa 

de câmbio não competitiva, quais os caminhos para a recuperação e crescimento 

das exportações brasileiras, especialmente de produtos manufaturados?

A primeira, e única alternativa, para o Brasil criar condições para que seus 

produtos de exportação, commodities e, principalmente, manufaturados, possam 

competir e enfrentar seus concorrentes internacionais em igualdade de condições 

é fazer seu dever de casa para reduzir o “Custo-Brasil”.

Com vistas a fazer o dever de casa, o conjunto de ações listadas adiante deve 

ser implementado:

•	 realizar reformas estruturais nas áreas tributária, trabalhista e previ- 

denciária;

•	 priorizar investimentos em infraestrutura, com foco em transportes em 

geral, e execução via privatização ou concessão, objetivando agilizar a 

redução do elevado custo de logística;

•	 tornar permanentes e efetivas as medidas de apoio à exportação, exem-

plos do Reintegra, mecanismo de devolução de tributos já desembolsados 

pelo exportador, e Proex-Equalização, sistema oficial de financiamentos à 

exportação de produtos manufaturados; 

•	 adotar ações que ofereçam previsibilidade ao exportador para tomar 

decisões comerciais ou de investimentos a longo prazo, eliminando inse-

gurança jurídica e incertezas;
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•	 adotar agressiva política comercial externa, com foco nos grandes mercados 

mundiais, tais como Estados Unidos, Europa e Ásia, mas sem esquecer a 

América do Sul, maior importadora dos produtos manufaturados brasileiros;

•	 definir situação do Mercosul, se união aduaneira ou área de livre comércio, 

com vistas a permitir ao Brasil ampliar a quantidade de acordos comerciais 

bilaterais, regionais ou mesmo multilaterais;

•	 realizar campanha institucional no exterior para difundir o Brasil como 

país industrial e exportador de produtos manufaturados;

•	 implementar medidas para desburocratizar e racionalizar a atuação de 

órgãos públicos no comércio exterior, eliminando superposição de tarefas e 

promovendo redução de custos, cujo exemplo é a recente criação do Portal 

Único do Comércio Exterior;

•	 ampliar a tomada de decisões internas visando a diminuir a dependência 

do cenário externo.

Ressalte-se que, os deveres de casa mais representativos, em termos de custo, 

podem necessitar de aprovação do Congresso Nacional e/ou definição de novos 

marcos regulatórios, demandando tempo para serem efetivados e proporcionarem 

reflexos positivos nos custos de exportação, estimando-se pelo menos dois anos 

para seus resultados aparecerem. 

Este prazo mínimo não deve ser motivo para esmorecimento, pois após longos 

anos sem qualquer dever de casa ter sido realizado, o governo acena com sinais que 

indicam serem reais as possibilidades de estas expectativas serem transformadas 

em realidade.  

Sem fazer o dever de casa, a solução para o Brasil é rezar, de preferência em 

mandarim, pois continuaremos na dependência de decisões ou ações tomadas 

pela China que possam ter impactos positivos na demanda e na cotação das  

commodities. Em outras palavras, consolidaremos nossa dependência às exportações de  

commodities e às decisões externas, especialmente da China, fora de nosso controle.

Outrossim, como se pode verificar, em nenhuma das ações listadas como “dever 

de casa” foi mencionado o nível ideal de taxa de câmbio, ou mesmo qualquer outro 

mecanismo artificial para obter-se uma taxa de câmbio considerada competitiva 

para a exportação de produtos manufaturados.  

A opção pela redução de custos para tornar as exportações competitivas, espe-

cialmente de manufaturados, é que ela é permanente e de conhecimento apenas 
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do exportador. Quando estes custos sofrem alterações, em geral, os concorrentes 

mundiais também são afetados. 

Por sua vez, o nível da taxa de câmbio é temporário e muitas vezes está sujeita a 

decisões isoladas de cada país. Na hipótese de ocorrer oscilação cambial para baixo 

(valorização), a empresa brasileira pode ser impactada negativamente ao reduzir sua 

competitividade, porém, quando a variação for para cima (desvalorização), beneficia 

o importador estrangeiro com a redução de preço de exportação. 

Com a realização do dever de casa e a obtenção da redução dos custos, a taxa de 

câmbio deixa de ser a principal preocupação das empresas exportadoras brasileiras, 

seja de commodities ou manufaturados. Apenas a título ilustrativo e exemplificativo, 

uma taxa cambial de R$3,00, sem os entraves internos que compõem o “Custo-

Brasil”, pode ser mais competitiva que uma taxa de câmbio de R$3,70, impactada 

pelo “Custo-Brasil”.  

Por esta razão, é fundamental que o competitivo seja a empresa e seu produto, 

não a taxa de câmbio.

Coerente com este objetivo, a taxa de câmbio deve ser neutra, sem prejudicar 

as operações de exportação ou ajudar as transações de importação, preservando 

sua função original de ser apenas fator de conversibilidade da moeda estrangeira.

Os atuais dados estatísticos relativos ao comércio exterior do Brasil não são 

condizentes com o país que ostenta o 8º PIB mundial, mas ocupa apenas a 25ª posição 

no ranking mundial, tanto de exportação quanto de importação.  

O “Custo-Brasil” está afastando o Brasil das cadeias produtivas globais, provo-

cando seu isolamento comercial e gerando a perda de milhões de divisas e de 

empregos.

Todavia, se fizer seu dever de casa, no curto espaço de dois anos o Brasil ainda 

continuará sendo considerado um exportador de peso, no sentido de quantidade, 

mas a partir daí começará a conquistar seu peso no cenário mundial, no sentido 

de importância.

Apenas como exercício de futurologia, na hipótese de as exportações de produtos 

manufaturados recuperarem sua participação de 59,07% na pauta de exportação do 

Brasil no ano 2000, o montante das exportações destes produtos seria de US$110 

bilhões, maior que os atuais US$73 bilhões, ou seja, 50% superior e sem qualquer 

crescimento real, que certamente ocorrerá, mas somente atualizando valores.   

Para o Brasil superar a crise atual e voltar a crescer satisfatoriamente, fazer seu 

dever de casa para reduzir seus elevados custos constitui-se na prioridade das priori-
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dades, pois a consequência natural desta decisão será a atração de investimentos 

produtivos, estímulo e ampliação das exportações em geral, integração ao mundo 

globalizado, geração de milhões de empregos qualificados, abertura de novas fron-

teiras do agronegócio, colocação da taxa de câmbio em segundo plano, criação de 

previsibilidade para tomada de decisões a médio e longo prazos, etc., entre diversos 

outros fatores positivos advindos de um país competitivo.

Fazer seu dever de casa para reduzir custos representa para o Brasil recuperar 

seu passado no comércio exterior e estar presente no futuro, em condições melhores 

que as atuais, com crescimento econômico sustentável e proporcionando bem estar 

social.

Sonhar, não custa nada, e transformar seus sonhos em realidade só depende 

de o Brasil e os brasileiros quererem.                                                                                                                          
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Agronegócio e indústriA: por que 
trAjetóriAs tão diferentes?

José Roberto Mendonça de Barros

O Brasil tem crescido pouco nas últimas décadas. Embora tenha havido algum 

progresso, é certo que:

•	 a taxa média de expansão desde 1980 foi baixa. 

•	 não saímos de uma faixa de 20% da média do PIB per capita americano, 

enquanto que países como Coréia (que tinha níveis de renda semelhantes 

a do nosso país em 1980) decolaram e hoje são desenvolvidos. 

•	 continuamos a observar períodos relativamente curtos de crescimento (em 

geral, associados a bons momentos da economia global, que resultam em 

ganhos de Termos de Troca) seguidos de grandes crises. A maior delas ocorre 

exatamente neste momento. Desde o segundo trimestre de 2014 até o final 

do ano passado, o PIB per capita caiu praticamente 10%. Não conseguimos 

crescer com sustentabilidade. 

Naturalmente, a grande questão que a pesquisa e o debate tentam entender é 

porque isso acontece e o que pode ser feito para destravar o crescimento. 

O Fórum Nacional tem sido um dos mais importantes locais de reflexão e da 

busca de soluções.
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Desde logo, é claro que o desempenho modesto do nosso crescimento nas 

últimas décadas só ocorre porque a evolução da produtividade tem sido limitada, 

uma vez que não temos grandes restrições nos recursos naturais (ao contrário), na 

população e na disponibilidade de mão de obra e na possibilidade da utilização de 

máquinas e equipamentos. 

Como colocou Claudio Frischtak, neste mesmo Fórum, “a causa talvez mais 

imediata se remeta às perdas de produtividade, não apenas da indústria, mas do 

conjunto da economia, observadas a partir da década de 1980... Ainda que não 

uniforme, a tendência parece inequívoca, com uma contração média de 1% ao ano 

na produtividade fatorial total (PTF), no período 1980 – 2014...Já os ganhos de produ-

tividade por trabalhador foram marginalmente melhores”1.

Nosso objetivo aqui é analisar a experiência do agronegócio, que em contraste 

com a indústria e outros setores, vem crescendo vigorosamente, mesmo na crise. 

A questão é saber por que isto ocorre e que lições poderão se tirar frente ao melan-

cólico desenvolvimento manufatureiro. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma. Após esta introdução, 

mostramos como tem evoluído a produtividade setorial nos últimos anos. Na 

terceira parte, buscamos entender o sucesso do agronegócio brasileiro e sua agenda 

para o futuro. Finalmente, quarta parte, fazemos uma comparação com a indústria, 

chamando a atenção para suas diferentes estratégias e resultados, bastante diver-

gentes. 

1. A produtividAde por setores

A modéstia do crescimento da produtividade agregada no Brasil esconde dife-

rentes comportamentos. Conhecê-los com algum detalhe avança no entendimento 

do porque andamos tão devagar. 

A melhor forma, se não a única, de prosseguir é analisar a evolução da produ-

tividade do trabalho por setores, ao longo do tempo. Como não existem séries 

consistentes de capital, não se pode calcular a Produtividade Total dos Fatores por 

segmento2. 

1 Frischtak, C. R. – Reforma ou Estagnação: por uma nova política industrial, XXIX Fórum Nacional, Rio de 
Janeiro, 2017

2 Entretanto, Regis Bonelli mostrou grande sincronia entre a PTF e a produtividade do trabalho. (Ver 
Bonelli, R., – Contabilizando o Futuro: o Brasil na armadilha do lento crescimento, Casa das Garças, Rio de 
Janeiro, 2017).
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A base de dados que utilizamos resulta de um cuidadoso trabalho realizado 

pela FGV3 e que me foi disponibilizado por Samuel Pessoa, a quem agradeço. Cobre 

o período de 1995 a 2015. 

Apresentamos na Tabela 1 o comportamento dos três grandes segmentos da 

economia: agropecuária, indústria e serviços, bem como, a do Brasil como um todo. 

Os números são as taxas anuais de expansão. Colocamos também os pesos na 

formação do PIB para 2016. 

  Serviços Taxa % no PIB

Agropecuária 5.4 5.5

Indústria -0.8 21.2

Serviços 0.3 73.2

Total 0.9

Tabela 1 – Taxa anual de crescimento da produtividade  
do trabalho, (1995 – 2015), total e setores.

Os resultados espantam. A produtividade do trabalho para o Brasil como um 

todo cresceu 0,9% ao ano, número bastante modesto, como já mencionado. 

Os serviços, que agora respondem por nada menos que 73% do PIB, apresentam 

uma evolução medíocre, crescendo apenas 0,3% a.a., nos últimos 20 anos.

Entretanto, o pior caso é o da indústria que mostra uma incrível queda da 

produtividade de 0,8% a.a., apesar dos inúmeros programas de política industrial, 

especialmente abundantes após 2004. 

Finalmente, e em absoluto contraste com outros segmentos, a agropecuária 

mostra um robusto crescimento na produtividade, de 5,4% a.a. Na verdade, este 

movimento vem de muito antes do período aqui considerado, embora tenha se 

intensificado após 1990, com a liberação da política comercial e certa desregulação 

setorial, especialmente nas áreas de cana, café e leite. 

Como a indústria e serviços compreendem muitos subsetores, mostramos na 

Tabela 2 os dados mais desagregados. 

A indústria é composta pelos setores de extrativa mineral, transformação, 

construção e serviços de utilidade pública (eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza 

urbana). 

3 Fernando Veloso, Silvia Matos, Bernardo Coelho – Produtividade do Trabalho no Brasil: uma análise setorial, 
FGV, Rio de Janeiro, 2015. 
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Os serviços, por sua vez, são decompostos em comércio, transportes (que inclui 

armazenamento e correio), serviços de informação (que inclui telefonia, tecnologia 

da informação, jornais e revistas), intermediação financeira e seguros, outros serviços 

(que inclui os profissionais, segurança, turismo e alojamento). E, finalmente, admi-

nistração, educação e saúde públicas. Não incluímos aqui os serviços imobiliários 

e aluguel, uma vez que os valores são essencialmente imputados, não tendo muito 

significado para os fins deste trabalho. 

Indústria Taxa % do PIB

  Extrativa mineral   4.0   1.0

  Transformação - 1.2 11.7

  Construção - 1,0  5.6

  SIUP*   2,3  2.9

Serviços

  Comércio - 0.1 12.5

  Transportes - 0.7   4.4

  Serviços de Informação   0.2   3.1

  Intermediação Financeira   2.5  8.3

  Outros serviços   0.0 17.0

  Adm., Educação e Saúde públicas   0.0 17.5

*SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública. Compreende 
eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana.

Tabela 2 – Taxas de crescimento da produtividade do trabalho (1995 – 2015),  
dos subsetores da indústria e dos serviços.

O que mais chama a atenção na Tabela 2 é a grande variância dos resultados 

setoriais, do melhor ao pior. Como pode se observar, temos quatro subsetores em 

que eles são positivos ao longo do período analisado: agropecuária, extrativa mineral, 

serviços de utilidade pública e intermediação financeira. O grupo que cresce, infe-

lizmente, afeta a menor parte do PIB, 20,8% com os pesos atuais. 

Há um segundo bloco, no qual a produtividade está estagnada ao longo de todo 

o período, incluindo administração pública e outros serviços. Estes dois setores têm 

peso forte no PIB: 34,5%.

Entretanto, o pior grupo é aquele com evolução negativa e, infelizmente, compre-

ende setores decisivos para o desenvolvimento econômico. São eles, indústria de 

transformação, construção civil, comércio e logística. O peso desses grupos é equi-

valente ao daqueles cuja produtividade não cresce. Não é, pois, de surpreender, o 

modesto resultado do crescimento no período.
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Não se pretende aqui fazer análises detalhadas desses segmentos, natural-

mente, mas é perfeitamente possível levantar rapidamente algumas hipóteses que 

se candidatam a explicar os resultados. 

Comecemos pelos setores com resultados negativos. Temos aí três segmentos 

de bens não comercializáveis e a indústria de transformação. Neste último caso, 

existe razoável consenso de que o fraco desempenho da produtividade (-1.2% a.a.) 

tem, antes de tudo, a ver com o fechamento da economia, como analisa neste Fórum, 

Claudio Frischtak. Ademais, sempre se buscou compensar as restrições macroeco-

nômicas e de ambiente de negócios com crédito subsidiado e benesses fiscais, o que 

se mostrou um grande fiasco. O resultado tem sido um encolhimento do setor, com 

acentuada queda na produtividade. 

O segundo segmento com desempenho fortemente negativo é a construção, na 

qual a produtividade do trabalho caiu 1% a.a. em média nestes 20 anos. No mundo 

inteiro a construção civil avança pela industrialização da produção, isto é, a edificação 

é essencialmente montada no local, mas um enorme grupo de conjuntos e peças é 

produzido em indústrias próprias. Isto praticamente inexiste no país, onde a cons-

trução é quase artesanal. Com isto, o desperdício de material e o tempo dispendido 

na obra grandes. Pior ainda, há uma aguda escassez de mão de obra especializada, 

como marceneiros, azulejistas, pintores, etc. É muito comum que as construtoras 

tenham que organizar cursos de alfabetização na obra. Como simultaneamente os 

salários reais vêm crescendo, resulta em que em muitos lugares leva-se mais tempo 

hoje para construir um edifício do que anos atrás e, frequentemente, a tentativa de 

redução de custos só acontece com uma piora na qualidade da construção.

O terceiro grupo com maus resultados é o de logística. O subinvestimento, 

as limitações da manutenção das estradas e a grande corrupção no setor, que 

implicam em atrasos e má qualidade das obras, parece suficiente para explicar a 

queda persistente na produtividade. Apenas no estado de São Paulo existe uma rede 

de estradas decentes e, não sem surpresa, quase todas são concessões à iniciativa 

privada. Dentro desse segmento está o Correio, semidestruído pela digitalização da 

comunicação e pela péssima qualidade de gestão dos últimos anos. 

Finalmente, vem o comércio, no qual a produtividade caiu, embora lentamente. 

O que se percebe aqui é a modéstia das inovações, em particular do comércio 

eletrônico, que ainda representa uma fração mínima das vendas. Existem alterações 

nos modelos de negócio (menos hipermercados, depois da baixa da inflação, e o 

aparecimento do chamado atacarejo e das lojas de bairro), mas que não modificam 

o cenário geral. 
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O segundo grupo de setores a considerar é aquele em que a estagnação total da 

produtividade é a marca. Temos aqui o setor público e outros serviços. No caso do 

setor público não é preciso gastar muitas linhas para lembrar que o governo não só 

inchou extraordinariamente em todos os níveis, nos últimos anos, como continua 

prestando serviços de baixa qualidade. Basta pensar em educação e saúde, bem 

como, na exiguidade do chamado governo digital. Neste caso, o melhor exemplo 

que conheço é a digitalização na marcação de consultas do sistema de seguridade, 

no qual a fila física na rua foi transformada numa fila digital, sem que os serviços 

efetivos sejam prestados com mais proficiência. 

Finalmente, vale mencionar os segmentos com crescimento da produtividade. O 

agronegócio é o que apresenta a taxa de expansão mais acelerada, e dele falaremos 

mais adiante. Mas, vale observar que o segundo segmento, a indústria extrativa 

mineral, também mostra uma expansão bastante forte de 4% a.a. O mais relevante 

aqui são os casos do petróleo e do minério de ferro. Em ambos é bem documentado 

o crescimento de produtividade: a Petrobrás caminhou aceleradamente para a bem 

sucedida exploração de petróleo em águas profundas, com todas as novidades 

técnicas aí envolvidas. Basta olhar a redução de custos e do tempo de perfuração 

dos poços na área do pré-sal. 

Em minério, a Vale do Rio Doce avançou muito na exploração em Carajás, 

incluindo aí os gastos para a nova mina SD11. O mesmo se aplica para o seu sistema 

logístico. 

Tanto em petróleo, quanto em minérios, a produtividade cresceu pela compe-

tência em inovar e criar conhecimento, de sorte a adaptar investimentos às condições 

locais. Os efeitos negativos da roubalheira e dos projetos mal feitos na Petrobrás 

não foram suficientes para erodir a expansão da produtividade, embora tenham 

tido efeitos financeiros extremamente danosos na companhia. 

É o mesmo processo que ocorreu na agropecuária, gerando o curioso resultado 

de que a exploração de recursos naturais, ao invés de maldita, se transformou num 

grande volume de riquezas sustentáveis, mesmo em períodos de baixa de preços 

internacionais e dos Termos de Troca. 

Os outros dois segmentos com desempenho positivo são não comercializáveis 

internacionalmente. Bancos e seguros também são exemplos nos quais, a despeito 

da entrada de concorrência internacional, foi possível desenvolver tecnologia e inova-

ções para digitalizar o setor, elevando a produtividade. Este processo de inovação, da 

mesma forma que os anteriores, é um processo contínuo, auto alimentado e hoje 
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irrigado pela ideia do banco 100% digital e pelo elevado número de novas empresas 

de base tecnológicas, denominadas Fintechs. 

A última área com expressivo crescimento médio de produtividade (2.3% a.a.) 

é a dos serviços industriais de utilidade pública. Embora não conheça estudos 

organizados sobre o segmento, parece-me que a elevação da escala pode ser uma 

possibilidade explicativa deste resultado. 

2. AgropecuáriA e Agronegócio: rAzões do sucesso

Define-se a agropecuária como composta pelos estabelecimentos que se 

dedicam à produção agrícola, pecuária e florestal. O agronegócio refere-se à cadeia 

produtiva como um todo, cadeia longa, que vai do segmento de insumos e serviços 

à produção até os processadores industriais, atividades de logística e distribuidores 

para os mercados interno e de exportações. Estima-se que, hoje, o agronegócio 

represente algo como 22-24% do PIB, embora a agropecuária seja da ordem de 5.5%. 

A trajetória de sucesso é bem documentada e pode ser, sumariamente, descrita 

desta forma:

A produção e a produtividade agrícolas cresceram muito nas últimas décadas. 

O suficiente para atender, com folga, os mercados internos e externos. 

No caso do mercado interno, a forma mais simples de olhar o resultado está 

no Gráfico 1. O preço da comida caiu muito no Brasil, aproximadamente 5% a.a. em 

termos reais de 1975 a 2005. A melhora no sistema de distribuição, especialmente 

devida à expansão dos supermercados, também contribuiu para o resultado. 

Na verdade, antes do Bolsa Família e da recuperação do valor do salário mínimo, 

veio do agronegócio a grande fonte de melhora do padrão de vida das camadas mais 

pobres da população. Foi também a base da consolidação de um mercado de massa 

no Brasil, pois reduzindo-se os gastos em alimentos, para o mesmo orçamento, 

sobram recursos para compra de bens industriais.

No caso do mercado externo, o país passou a ser um grande fornecedor, como 

se vê com facilidade no Gráfico 2. Na realidade, hoje, o país disputa arduamente 

com os EUA a posição de “player” mais importante no suprimento global (Gráfico 3) 

e isto deve continuar. 

O argumento do sucesso do agronegócio no Brasil fica mais sólido se  

observarmos que os resultados ocorrem num contexto de modestos incentivos 
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Gráfico 1 – Queda no preço dos alimentos

Fonte: FIPE (Artigos: Efeitos da Pesquisa Agrícola para o Consumidor e o Fim do Alimento Barato por José Roberto  
Mendonça de Barros e Juarez Baldini Rizzieri. (*) Leite, carne bovina, frango, arroz, feijão, laranja, tomate, cebola, 
banana, açúcar, café, cenoura, mamão, ovo, óleo de soja.

Fonte: FIPE. Elaboração MBAgro.

Gráfico 2 – Balança agrícola: déficitis e superávitis (bilhões de US$, WTOdata)

Fonte: WTO. Elaboração MBAgro
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governamentais. Como se vê no Gráfico 4, os cálculos da OECD revelam que o suporte 

ao setor no Brasil é da ordem de 3%  da receita bruta da agricultura (fundamental-

mente decorrente do crédito derivado dos depósitos à vista do sistema bancário, a 

chamada exigibilidade). Para comparar, esses números são de 10% para os EUA, 18% 

para a Europa e 23% para a China. 

Gráfico 3 – Brasil e a agricultura

Fonte: MB Associados

Gráfico 4 – Apoio ao produtor agrícola
Em países selecionados, como porcentagem da receita bruta (%)

Fonte: OCDE

O Brasil ficou grande no mercado por conta de sua competitividade, sem 

subsídios. 
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Entender por que, é o que tentaremos agora. 

Quais os fatores que permitiram esse processo: 

1. Terra abundante, sol e água, que possibilitam alta produção de biomassa. 

2. Sobre esta base, desenvolveram-se instituições públicas, estaduais e 

federais, escolas e unidades de pesquisa e extensão, que desde há muitas 

décadas desenvolvem tecnologia. A criação da EMBRAPA foi o coroamento 

desta evolução. Mais recentemente, instituições privadas também parti-

cipam do esforço.

3. Vale dizer que a Universidade tem forte ligação com produtores, coopera-

tivas e seus problemas. Isto é diferente de muitas outras áreas universitárias, 

que fazem questão de se fechar ao resto do mundo.

4. Muitas tecnologias foram e continuam a ser criadas. Além dos melhora-

mentos de plantas e animais, três foram fundamentais para entender o 

Brasil de hoje: o pacote de abertura de áreas do cerrado no Brasil central, o 

plantio direto na palha e a integração lavoura, pecuária e floresta. Tornou-se 

possível plantar duas ou três vezes por ano na mesma área, uma evidente 

redução de custos. 

5. Estas práticas também são sustentáveis, especialmente, o plantio direto e 

os sistemas integrados de produção. 

6. Com a devida tecnologia foi possível desenvolver uma agricultura em 

larga escala e uma produção muito diversificada. Hoje, precisamos apenas 

importar trigo para completar o atendimento do consumo doméstico.

7. Ao contrário do resto do mundo, onde a agricultura é cada vez mais uma 

atividade de gente madura, no Brasil existe boa gestão rural com a parti-

cipação de grande número de jovens. 

O resultado foi o desenvolvimento de uma agricultura competitiva, sustentável, 

que atende satisfatoriamente mercados locais e externos e que tem na contínua 

melhoria técnica, na eficiência produtiva e na qualidade da produção o centro do 

seu modelo de negócios.  

Por exemplo, na safra 2016/2017 que está sendo colhida, a produtividade da soja 

está dando um salto de 10%, passando de 50 para 55 sacos por hectare. Em poucos 

anos, isto irá para 60 sacos. 

É importante notar que o setor cresce mesmo quando os Termos de Troca são 

menos favoráveis. Isto porque nas fases de melhores preços externo, o bônus se 
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transforma em investimento e novas tecnologias, de sorte a que o agronegócio pode 

seguir em frente, mesmo com preços menos favoráveis mais adiante.   

Ademais, a direção do progresso técnico já está dada: além do avanço da inte-

gração lavoura/pecuária/floresta (que já cobre 11 milhões de hectares) estamos 

iniciando a utilização da agricultura de precisão, decorrente da crescente digitali-

zação do setor e da criação de várias empresas (”start ups”) de tecnologia avançada. 

Esta denominação envolve um conjunto de técnicas em desenvolvimento e implan-

tação que permitirão outro salto na produtividade4.

A trajetória do agronegócio não está isenta de problemas, alguns bem antigos 

e conhecidos: a precariedade da logística, (que está sempre muito atrás do cresci-

mento da produção), a lentidão no licenciamento de novos produtos, (por razões 

burocráticas e ideológicas), certa insegurança jurídica, (como a demarcação de terras 

indígenas em algumas localidades), a modéstia da política comercial externa, apenas 

muito recentemente revertida. 

Um último desafio não resolvido, é a fragilidade do Nordeste semiárido em 

relação à seca. Embora seja verdade que a situação dos últimos anos tem sido 

excepcional, e que transferências de renda e distribuição de água em caminhões 

tenha evitado a saída em massa da população, não é menos verdade que coisas 

simples, como a generalização do uso de cisternas de coleta de água de chuva e 

outras técnicas de defesa (produção de palma, por exemplo), ainda sejam tão limi-

tadas. Prova disso é que mais de 40% do estoque de animais morreu ou teve que 

ser vendido para outras regiões, uma irrecuperável perda de capital numa região 

tão pobre. 

Mais recentemente, a chamada “Operação Carne Fraca”, revelou graves 

problemas de governança pública e privada, mostrando corrupção nas relações 

entre certas empresas e a inspeção sanitária, embora totalmente equivocada por 

levantar uma infundada e irresponsável crítica à qualidade das carnes brasileiras 

como um todo. 

Um setor que produz bilhões de reais e dólares e que exporta para o mundo 

inteiro não pode permitir tal comportamento. Da mesma forma, é inaceitável que 

duas empresas globais tenham mostrado tal leniência com as regras de “compliance” 

numa área tão sensível, como a de alimentos.

4 Para maiores detalhes, ver Mendonça de Barros, J. R., Agropecuária: lições de sucesso e a construção 
da nova fase de desenvolvimento, in Giambiagi, F. (Ed), Retomada do Crescimento e Recuperação das Pers-
pectivas, Ed. Campus, Rio de Janeiro, 2017.
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Naturalmente, a observação acima vale para o Brasil como um todo, pois não 

iremos nos desenvolver se não formos capazes de dar um salto na governança do 

setor público e das empresas privadas.

Finalmente, novos desafios entram na agenda. Mencionamos aqui quatro áreas: 

é preciso que se avance mais na agenda de sustentabilidade (como completar a regu-

larização das áreas de reserva e o replantio de matas ciliares), melhoras mais signi-

ficativas na gestão da água (desde a proteção às nascentes, até o manejo multiuso 

de áreas e represas), embora aqui, a questão vá muito além do agronegócio. Também 

são necessários avanços na chamada Agricultura de Baixo Carbono. Finalmente, é 

preciso mais atenção para propriedades e regiões que acabaram por ficar à margem 

deste processo de modernização e crescimento, e que vai muito além do semiárido 

nordestino. Em muitos casos será necessária, inclusive, a expansão do conceito de 

produção de serviços ambientais, incluindo o turismo rural. 

Queria mencionar o que é para mim o maior desafio da agenda do futuro. Falo 

da criação e valor na cadeia produtiva, resultante do desenvolvimento de novos 

produtos e de novos usos. Este movimento vai estender, ainda mais, a cadeia do 

agronegócio, resultando crescentemente em complexos industriais, ao lado de terras 

agrícolas em regiões de custo baixo de produção, como o Brasil. 

Das fontes de matérias-primas disponíveis duas são mais relevantes, com 

projetos já instalados, em desenvolvimento ou em pesquisa nas áreas de bio e nano 

tecnologias. Falo aqui da cana de açúcar e da celulose.

O caso da cana é o mais avançado, já que começou com a consolidação do 

etanol como combustível e do aproveitamento do bagaço de cana para a produção de 

energia, após a otimização da queima pela utilização de caldeiras com alta pressão. 

Em que pese a redução recente dos leilões de biomassa, o fato é que as usinas que 

melhor passaram pela crise atual da economia brasileira foram as que tinham as 

três principais linhas de produção: açúcar, etanol e energia. 

Entretanto, uma imensa janela se abre com novos produtos produzidos por 

enzimas e leveduras, em tratamento do caldo, como o que já ocorre na planta da 

Amyris, em Brotas (Usina Paraíso) ou na Biorigin, do Grupo Zillo, ambas no Estado 

de São Paulo. Por estes processos pode se produzir bioplásticos, componentes para 

fragrâncias e cosméticos, solventes e adesivos, produtos para indústria alimentícia 

(suplementos, aromatizantes, flavorizantes e vitaminas), biodiesel e lubrificantes. 

Na mesma direção, vai o avanço na área de nano celulose. Este é um produto 

com boas características: resistente, leve, altamente absorvente, renovável e  
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biodegradável. Além de melhorias na aplicação tradicional de diferentes tipos de 

papeis, da nano celulose pode se criar valor pela produção de compósitos plásticos 

(mercado enorme, bastante pensar no setor automotivo), fibras têxteis (tipo elastano), 

além de aplicações na área de cimento, tintas e muitas outras. 

Como já mencionado, estes complexos industriais têm que se localizar ao lado 

da matéria-prima, resultando numa integração agricultura/indústria totalmente 

diversa da tradicional visão agricultura x indústria. 

Cana e floresta representam os mais importantes casos de criação de valor 

através de novos produtos e técnicas. Mas, o mesmo acontece em outras áreas, como 

a soja, na qual o número de subprodutos não para de crescer.

Finalmente, a criação de valor é cada vez mais buscada pela melhoria nas quali-

dades de produtos de consumo final. Basta uma ida ao supermercado para observar 

a variedade de ofertas que têm por base o leite e o café, por exemplo.

Em resumo, o agronegócio é hoje o único setor relevante da economia brasileira 

a ter o centro de seu modelo de negócios baseado no aumento de produtividade. 

Isto foi possível pela sistemática utilização da ciência no desenvolvimento de 

novas tecnologias, aprimoradas pela contínua interação com o sistema produtivo. 

Ademais, a inserção internacional e a expansão das exportações adicionam infor-

mações e pressão para que a produtividade siga crescendo de forma a manter a 

competitividade. 

O sucesso desse sistema acabou por tornar a melhoria tecnológica endógena, 

isto é, as novas necessidades do setor são rapidamente traduzidas na agenda de 

pesquisa do sistema, inclusive dos fornecedores de insumos. 

Cada vez mais a agricultura, parte da indústria e dos serviços estão totalmente 

interligados. 

4. AgriculturA x indústriA: diferentes estrAtégiAs, 
diferentes resultAdos 

As sessões anteriores buscaram evidenciar o porque do sucesso recorrente  

da agricultura e do agronegócio no Brasil. Seu rumo não poderia ser mais diferente do 

que o seguido pelo grosso da indústria. 

Esta, como é fartamente documentada, opera debaixo de forte proteção em 

relação às importações e demanda inúmeros favores fiscais, subsídios e proteção 

regulatória o tempo todo. 
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Pouco se escuta, como se sabe, de esforços organizados para melhor desenvolver 

a produção. A própria EMBRAPII, êmulo industrial da EMBRAPA, foi criada muito 

recentemente. Outro exemplo gritante está no Inovar Auto, o grande programa de 

incentivo ao setor automotivo, que praticamente não tocou na questão da eficiência 

dos motores, tendo em vista a redução do consumo. 

O que mais se escuta dos órgãos  de representação setorial é um rosário de 

queixas e demandas do setor público, e isto já vem de muito tempo. 

Não é, pois, de surpreender com o fraco desempenho industrial, com as exce-

ções de praxe, especialmente nos últimos dez anos, quando a política de campeões 

nacionais foi levada ao extremo e fracassou redondamente. 

A tragédia da indústria naval talvez seja o mais acabado exemplo no que se 

transformou a política industrial: criar uma demanda irrealista por plataformas via 

Sete Brasil, colocar estaleiros em locais onde nunca existiu atividade do setor, com 

baixa disponibilidade de mão de obra mais básica (soldadores e outros) e gerenciados 

por empresas de construção sem experiência industrial foi uma temeridade que 

nos saiu muito mal.

É preciso, pois, recomeçar, por arejar ideias e a envelhecida liderança industrial, 

bem como a política de governo, para que a manufatura possa retomar protagonismo. 

Neste sentido, a experiência do agro deve ser objeto de profunda reflexão. 
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Mudanças na política 
MacroeconôMica e reforMas 

estruturais para voltar a crescer 

Murilo Portugal Filho

A desaceleração da economia mundial e a queda generalizada dos preços das 

commodities em 2011 foram, no Brasil, acompanhadas de respostas de política econô-

mica equivocadas que levaram o país à mais longa e profunda recessão da nossa 

história. A queda acumulada no Produto Interno Bruto, em 2015 e 2016, chegou a 

7,5% e a contração no PIB per capita nesse período, de 9,5%, só é menor que a de 

12,3% entre 1981 e 1983. Uma das características mais marcantes dessa recessão foi a 

perda de confiança na gestão macroeconômica por parte dos agentes privados, com 

deterioração das expectativas sobre a economia tendo como resultado forte queda 

dos investimentos. A recuperação dessa confiança com medidas adequadas de ajuste 

macroeconômico está na base de qualquer estratégia de retomada do crescimento.

Ao se deparar com a crise financeira mundial entre 2007 e 2009, o Brasil havia 

sofrido impacto moderado, graças às margens de segurança acumuladas na área 

fiscal – em que se registravam uma dívida pública baixa e um superávit primário 

elevado – e na área monetária, com inflação controlada, na meta de 4,5%. Também 

na área externa a situação era confortável, com exportações em elevação, capazes 

de gerar um superávit comercial acima de US$ 40 bilhões em 2007 – ano em que as 

reservas internacionais ultrapassaram US$ 180 bilhões. Essa situação relativamente 

cômoda permitiu a adoção de políticas que limitaram o alcance da recessão de 2009, 

aqui, a apenas dois ou três trimestres e 0,9% de queda do PIB naquele ano.
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Os bancos públicos foram acionados para expandir o crédito, e tanto a política 

monetária como a política fiscal tiveram papel anticíclico. Assim, o país chegou a 

crescer 7,5% em 2010, um desempenho que, considerando a queda de 0,9% de 2009, 

manteve a economia, em média, dentro de seu crescimento potencial para os dois 

anos. Era razoável e normal esperar um ajuste nas políticas anticíclicas a partir de 

2011, com o crescimento de 4% no PIB, o que é um desempenho mais que satisfatório.

A experiência internacional mostra que, após as crises, as economias enfrentam 

dificuldades em recuperar a trajetória anterior de crescimento da renda e da ativi-

dade econômica, devido 1) à queda do investimento, provocada pela incerteza e 

desalavancagem no setor privado; e 2) ao aumento do desemprego estrutural, com 

pessoas incapazes de serem reempregadas ou realocadas em atividades diferentes 

das que desempenhavam anteriormente. Mas no Brasil isso não ocorreu; foi possível 

sair rapidamente da recessão, pois suas causas, aqui, eram uma crise de confiança 

e uma contração do crédito, resultantes das incertezas externas. No decorrer de 

2011, porém, uma guinada na política econômica começou a gerar os problemas 

que levaram o país a recessão nos anos seguintes.

No início daquele ano, a recuperação do crescimento da economia indicava 

a necessidade de retirar gradualmente os estímulos adotados pelo governo. Essa 

retirada parece ter sido a estratégia seguida, de início: o superávit fiscal primário de 

todo o setor público chegou a 3,1% e a taxa de juros foi elevada para fazer frente às 

pressões inflacionárias. Mas, no terceiro trimestre do ano, em resposta à desacele-

ração da economia mundial e à queda do preço das commodities, o governo brasileiro 

decidiu reduzir a taxa básica de juros num momento em que a inflação se acelerava 

e expandir ainda mais o crédito, por meio dos bancos públicos – quando isso já não 

era mais recomendável. 

Tendo abdicado das políticas fiscal e monetária como âncoras da inflação, o 

governo tentou enfrentar a aceleração inflacionária represando preços-chave, como 

os dos combustíveis e da energia elétrica.

Os preços artificiais da gasolina prejudicaram profundamente a situação 

financeira da Petrobras e o programa do álcool combustível. A antecipação da 

renovação dos contratos de energia elétrica para forçar uma redução de tarifas, em 

meio a sinais de uma grave crise hídrica, tornou explícita a preferência por uma 

forte e indesejável intervenção do Estado sobre o funcionamento dos mercados. 

O intervencionismo minou ainda mais a confiança dos empresários na política 

macroeconômica do governo.
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Em consequência, retraiu-se o investimento, e essa queda foi a marca da 

recessão que começou no 2º trimestre de 2014. 

Numa resposta equivocada à desaceleração dos investimentos foram adotadas 

medidas de desoneração tributária a determinados setores e o estímulo e aval do 

governo federal ao endividamento externo dos Estados. Países vizinhos exporta-

dores de commodities que não adotaram as políticas seguidas pelo Brasil sofreram 

os efeitos da desaceleração econômica mundial, mas não entraram em recessão.

A experiência brasileira já havia mostrado, em outros momentos, as conse-

quências de se atacar a alta inflacionária com artificialismos, como o controle de 

preços no lugar de políticas baseadas no ajuste fiscal e em contenção monetária. 

Em 2015, após as eleições, o governo passou a adotar medidas adequadas, com 

o reajuste de preços da energia elétrica e o realinhamento dos preços externos, em 

ajuste corretivo de preços elevou fortemente a inflação acima de 10%. Foi também 

iniciada uma tentativa de ajuste fiscal, política abandonada , no entanto, ao final 

do ano, o que levou a perda do grau de investimento.

O afrouxamento no controle das despesas e a perda de receita com a recessão 

levaram ao agravamento do déficit fiscal e ao violento crescimento da dívida do 

setor público. A dívida pública bruta como proporção do PIB aumentou 14 pontos 

percentuais entre 2013 e 2015, um crescimento claramente insustentável por sua 

velocidade e dimensão.

As circunstâncias políticas e econômicas do país não permitiam uma estratégia 

de redução rápida do déficit fiscal, mas, após a mudança de governo, em 2016, com a 

designação de uma nova equipe econômica, o problema fiscal passou a ser atacado 

de forma estrutural. Pela primeira vez, em muitos anos, em lugar de medidas para 

o aumento da arrecadação, recorreu-se à contenção das despesas, por meio de uma 

emenda para inscrever na Constituição o controle sobre os gastos primários do 

governo federal. A chamada PEC do Teto de Gastos, aprovada e promulgada em tempo 

recorde pelo Congresso, estabeleceu um teto real para as despesas primárias do 

governo federal, com tratamento favorecido para as despesas com saúde e educação.

Esta é uma transformação estrutural profunda que cria as bases para a estratégia 

fiscal dos próximos anos. Desde a aprovação da Constituição de 1988, a despesa 

primária federal cresceu a um ritmo de 6% reais ao ano, bem superior ao do cresci-

mento do PIB, aumentando desde então, de 10,5% do PIB para 20% do PIB, percentual 

elevado para o padrão de renda per capita do país.
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Com esta medida evitou-se o impacto negativo na demanda agregada que 

viria de um ajuste baseado em corte de despesas ou no aumento da carga tribu-

tária. Optou-se por estabilizar o nível real de gastos, preservando-se a capacidade 

do Legislativo de fixar prioridades orçamentárias, dentro dos limites dados pela 

emenda constitucional.

O modelo adotado determina pisos para despesas para proteger a educação e 

saúde, eliminando as vinculações de receita que prejudicavam a boa gestão da polí-

tica econômica por gerar pró-ciclicalidade e ineficiência alocativa da despesa pública.

A reforma da Previdência é necessidade inadiável do ponto de vista fiscal e 

passo fundamental na retomada da confiança dos agentes econômicos. Mesmo 

com elevado percentual de jovens, o Brasil já gasta 12% do PIB em aposentadorias 

e pensões, devido à falta de uma idade mínima de aposentadoria e à reposição de 

uma parcela elevada, em muitos casos integral, da remuneração a que o beneficiário 

fazia jus quando em atividade. A correção dos problemas do sistema de Seguridade 

Social deve buscar a universalidade, sem privilégios ou exceções.

Após atacar de forma estrutural alguns dos principais problemas fiscais do país, 

o novo governo dedicou-se a reformas para elevar a produtividade.

Incluem-se nessa categoria a reforma da legislação trabalhista, respeitando 

os direitos fundamentais inscritos na Constituição, e a aprovação de regras de 

contratação de mão de obra que autorizam o trabalho terceirizado para qualquer 

tipo de atividade.

A lei de terceirização atendeu ao princípio constitucional da livre iniciativa, que 

pressupõe a ampla liberdade de contratação para todos os fins lícitos, preservando 

para os trabalhadores terceirizados, os mesmos direitos previstos na CLT para os 

trabalhadores não terceirizados, como férias remuneradas, aviso prévio, 13º salário 

e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e todos os outros previstos na 

legislação trabalhista.

A reforma trabalhista deverá fortalecer a negociação e a capacidade dos órgãos 

sindicais ao garantir a prevalência do negociado sobre o legislado. Esse reconheci-

mento legal dos resultados das negociações entre representantes de empregados e 

empregadores beneficiará a economia e as relações de trabalho, ao validar as soluções 

encontradas no mercado para ajustar as necessidades da produção e do trabalho 

às peculiaridades de cada região do país, ramo de atividade e tamanho de empresa.

O principal aspecto positivo da economia brasileira no momento atual é a 

queda acelerada, persistente e generalizada da inflação. Após sete anos seguidos 
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sem que o país cumprisse a meta de inflação, essa meta deve ser atingida neste e no 

próximo ano. Graças a credibilidade reconquistada pelo Banco Central, as expecta-

tivas de inflação para os próximos anos voltaram a ficar ancoradas ao limite fixado 

pelo governo, e permitem cogitar uma redução da meta de inflação para manter os 

ganhos obtidos e reduzir a taxa nominal de juros.

O ajuste externo encontra-se também consolidado. Saindo em 2014 de um 

déficit em conta corrente de 4,4% do PIB, o país hoje acumula um superávit comercial 

anualizado de US$ 67 bilhões e reduziu o déficit em conta corrente a 1,1% do PIB. 

A qualidade dos passivos externos também melhorou, pois o investimento estran-

geiro direto no país representa quase 4 vezes o déficit em conta corrente, tendo se 

mantido forte mesmo durante a recessão.

Outro fator positivo no horizonte da recuperação econômica é um sistema 

bancário que soube atravessar esse período de incertezas mantendo sua capacidade 

de fornecer liquidez ao mercado sem comprometer a solidez de seus ativos. Resta-

belecidas as condições de crescimento da demanda por crédito, o setor bancário 

está equipado para financiar, com segurança, o retorno dos investimentos e a 

recuperação do consumo. O sistema bancário é um trunfo do país por sua solidez, 

sofisticação técnica e ativos robustos, com plena condição de apoiar a reversão do 

ciclo econômico.

Aliadas aos demais agentes privados, as instituições bancárias têm interesse 

em reduzir o alto custo do crédito no Brasil, provocado, por um lado, pela alta a taxa 

de juros básicos da economia, e, por outro, pelos elevados custos da intermediação 

financeira que se refletem em spreads brutos elevados.

Segundo estudo do Banco Central analisando a decomposição do spread bancário 

médio do período 2011-2016, cerca de 77% do spread representam custos da inter-

mediação financeira: os custos da inadimplência, custos tributários, custos admi-

nistrativos e custos regulatórios. A inadimplência e as perdas e custos associados à 

recuperação de créditos e ativos dados em garantia foram responsáveis por 55% do 

spread bruto, segundo o BC. Essa circunstância revela que, ao lado da redução da taxa 

de juros básicas da economia, é necessária uma agenda para reduzir a inadimplência 

e remover os obstáculos à recuperação dos créditos inadimplidos e à execução de 

garantias oferecidas na contratação do credito.

Essa agenda de redução do custo do crédito associado à inadimplência deveria 

incluir inovações na legislação vigente para fortalecer a qualidade dos contratos, 

como a busca e apreensão extrajudicial de bens móveis alienados fiduciariamente, 
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o aperfeiçoamento da lei de recuperação judicial e de falências, a modernização do 

sistema de garantias e o aperfeiçoamento dos cadastros de informação de crédito. 

Paralelamente, a estratégia de redução tanto da taxa básica de juros como do 

spread bruto deveria incluir a reformulação do sistema de crédito direcionado, que, 

ao alocar linhas de crédito subsidiadas a determinados setores da economia, cria 

o que o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn chamou de “meia entrada” no 

setor financeiro, reduzindo o custo de crédito de alguns clientes à custa de elevá-lo, 

como compensação, para os outros tomadores de financiamento. Não é uma questão 

menor: o crédito direcionado, com taxas subsidiadas e reguladas, já representa cerca 

de 50% do crédito total no Brasil. 

O Brasil recolhe os maiores depósitos compulsórios do mundo: 45% sobre depó-

sitos à vista, 36% sobre depósitos de poupança e 30% sobre os depósitos a prazo, 

na contramão dos países da América Latina, que realizaram recentemente cortes 

do compulsório.

Outro fator de peso sobre a taxa de juros bancária é a tributação indireta sobre 

a intermediação financeira, quesito em que o Brasil é exceção no mercado inter-

nacional e cuja ineficiência é notória ao encarecer todos os preços da economia. 

Tributos sobre intermediação financeira, diretos e indiretos (IOF, COFINS, PIS, CSLL 

e IR), somados aos custos impostos pelo depósito compulsório representaram 15% 

do spread bruto entre 2011 e 2016.

A agenda de reformas para ampliar a capacidade de crescimento da economia 

no Brasil precisa incluir a reforma tributária, com medidas para racionalizar os 

tributos existentes, reduzir os custos de observância e de fiscalização, simplificando 

e racionalizando o sistema tributário brasileiro.  Um ponto importante é a unificação 

dos tributos existentes sobre uma mesma base de tributação, o valor agregado – IPI, 

PIS-Cofins, ICMS e ISS. Esses tributos deveriam ser reunidos em um imposto único, 

com regras de distribuição para os três níveis da Federação (municipal, estadual 

e federal), aplicadas sobre o destino do produto ou serviço a ser tributado, e não 

sobre a origem, com base no pressuposto da neutralidade distributiva entre os entes 

federados em relação à situação atual.

Podemos concluir que não será fácil, nem rápida a superação das dificuldades 

econômicas. Tendo em vista o lapso de tempo entre a adoção das medidas de 

correção e seus resultados, é importante manter a coerência nas políticas fiscal e 

monetária, e ter persistência, buscando transparência e eficiência na comunicação 

das mudanças, de forma a garantir o necessário apoio político à sua adoção, afas-

tando a tentação de atalhos populistas que levariam o país a um beco sem saída.  
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Projeto de estado de longo Prazo: 
única saída Para a crise

Nelson Brasil de Oliveira

A crise financeira internacional dos anos 2007-2009 surgiu como um resultado 

da desregulação do sistema financeiro ocorrida nos anos 90 do século passado e 

se mantem forte e ativa até os dias atuais. No Brasil, em grande parte essa crise foi 

ampliada por termos aceitado de imediato, e sem quaisquer adequações aos inte-

resses nacionais, os princípios definidos pelo Consenso de Washington em 1989, que 

impôs um poder divino ao “Deus Mercado” – ente que se autorregularia e deveria 

possuir a mais completa liberdade de ação.

No Brasil essa crise financeira internacional foi aprofundada a partir do ano 

2010 por gestões administrativas com visões de curto prazo, que privilegiavam ações 

pontuais – muitas vezes contraditórias e alteradas no curso de sua execução, sem 

considerar o cenário global e o tempo requerido para sua maturação.

O governo atual pretende instituir um plano de ajuste fiscal, financeiro e institu-

cional visando reduzir a inflação e a taxa de juros, mantendo livre a taxa de câmbio, 

esperando nesse contexto que surjam os investimentos privados para acabar com 

o sufocante nível de desemprego no país. Em um país que planeja e age somente 

focando o curto prazo, alterando regras governamentais da noite para o dia – criando 

assim uma nítida insegurança jurídica – será possível o retorno dos investimentos 
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privados, sabido que eles somente ocorrem no longo prazo? Não cremos que isso 

venha a acontecer.

 O Brasil já foi proclamado como o “país do futuro”, devido à diversidade e a 

riqueza em seus recursos naturais: maior biodiversidade do planeta, grande dispo-

nibilidade de minérios como ferro, manganês, bauxita, urânio e terras raras, clima 

tropical, terras férteis e abundantes para a agricultura e pecuária, maiores reservas 

de água doce do mundo (12% do total) cobrindo 90% do território nacional. Tudo 

isso somado à ausência de problemas de religiosos e ou relacionados às etnias 

populacionais. E também deve ser destacado que, em comparação com os países 

que dispõem de extensas áreas territoriais, o Brasil é aquele que apresenta a mais 

favorável relação homem/área territorial.

Contando com esse patrimônio territorial e populacional, porque o Brasil não 

aparece na relação das nações mais desenvolvidas do planeta? Essa questão tem sido 

considerada em inúmeras análises divulgadas ao longo do tempo por formadores 

de opinião, mas em nosso entendimento o ponto focal a ser tratado com urgência e 

prioridade é apenas um: a carência em um Projeto de Estado a ser definido e mantido 

no longo do tempo em sucessivos mandatos governamentais, expressando ações 

a serem desenvolvidas contendo metas a serem atingidas dentro de cronogramas 

pré-estabelecidos. 

Dado o descalabro em que se encontra hoje a política no país, com destaque 

a um Congresso formado por parlamentares desprovidos de uma visão de Nação, 

entendemos constituir pressuposto fundamental para o sucesso desse Projeto de 

Estado que ele seja construído por consenso em instituições privadas, que não 

tenham caráter político-partidário, mas sejam representativas de base populacional 

do país. Posteriormente tais contribuições seriam consolidadas e enviadas para 

análise e aprovação por um Congresso Nacional realmente disposto a criar uma 

verdadeira Nação Soberana, e não o que se vê até agora, um Parlamento que trata 

apenas de temas paroquiais ou, até mesmo, de cunho pessoal cuja legitimidade 

vem sendo contestada pelo Ministério Público. 

E – muito importante – que as ações definidas por esse Projeto de Estado sejam 

conduzidas de forma harmônica entre as agências públicas, federais ou regionais 

(estaduais e municipais), sem a enorme burocracia atualmente vigente em nosso 

país. Apenas para ilustrar destacamos que “licenças de autorizações” para o setor 

produtivo operar, partidas de inúmeros órgãos públicos para as mais variadas ativi-

dades são conduzidas de forma desordenada e extremamente lenta - senão contra-

ditória, atrasando investimentos, elevando os custos para as empresas nacionais e 
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assim causando-lhes uma ineficiência que obviamente afeta sua competitividade 

internacional, prejudicando o país. Porque não centralizarmos as “distintas” ações 

dos ministérios ou agências em um único órgão que coordene as atividades dos 

demais, assim agilizando as ações requeridas pelos variados agentes públicos? 

Talvez o fato de termos sidos tão bem aquinhoadas com tantos dotes pela 

natureza, inclusive sem termos tido a necessidade de enfrentarmos lutas pela nossa 

independência política, tenha gerado uma acomodação da população ao se contentar 

com o que lhe é concedida pela natureza sem ter tido a necessidade de lutar contra 

invasores e sem sofrer inclemências climáticas – terremotos ou tsunamis.  

Nesse cenário deve-se recuperar a memória do modelo econômico que deu 

certo na Europa, nos países asiáticos e anteriormente também nos Estados Unidos, 

comparando-o com aquele vem sendo usado no Brasil. 

A Europa – com sua indústria devastada pela II guerra mundial, apoiada pelo 

Plano Marshall desenvolveu projetos de reindustrialização e os países asiáticos, por 

apresentarem baixo custo de produção devido à mão-de-obra barata e um marco 

regulatório flexível, encorajaram investimentos externos a partir de 1970 visando 

projetos industriais orientados para a exportação. 

No caso norte-americano e bem antes dos países europeus e asiáticos, o desen-

volvimento industrial surgiu graças à rica trajetória de vida pública de Alessander 

Hamilton, criador do modelo capitalista implantado nos EUA a partir de 1789 quando 

ele exerceu as funções de Secretário do Tesouro do primeiro governo republicano 

desse país.

Os Estados Unidos construíram sua independência política e econômica da 

Inglaterra no final do século XVIII, após uma guerra civil contra os exploradores 

ingleses das 13 colônias localizadas naquele território. Sob o comando de George 

Washington, a união das treze ex-colônias construiu uma nova Nação denominada 

Estados Unidos da América do Norte. Alexander Hamilton, assessor econômico e 

financeiro de George Washington, definiu e conseguiu implantar um Projeto de 

Estado de longo prazo naquela Nação, priorizando a industrialização local. Assim 

começou a surgir a Nação mais desenvolvida no mundo nos dias atuais.

Alessander Hamilton nasceu nas Antilhas em 1757 tendo emigrado para os 

EUA aos 15 anos. Aos 18 anos ingressou no corpo de voluntários para a campanha 

pela independência (1775-1783), sob o comando de George Washington. Dada sua 

marcante criatividade e brilhante inteligência, aos 19 anos passou a fazer parte do 

Estado Maior de George Washington, assumindo a chefia desse grupo dois anos mais 
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tarde. Após a independência ele foi eleito para o Congresso e, em 1789, nomeado 

Secretário do Tesouro do primeiro governo republicano dos EUA presidido por George 

Washington. 

Seu valor incomensurável para a construção da nova República decorreu da 

sua visão estratégica de Nação, que deveria ser montada sobre uma forte base 

industrial. Como Secretário do Tesouro dos EUA criou ainda um Banco Central, o 

sistema tributário nacional e organizou as contas públicas em um único orçamento 

da União reunindo as treze colônias tornadas independentes da Inglaterra e que 

vieram a formar os Estados Unidos da América do Norte. 

Enquanto no início do século XIX Alexander Hamilton aprovava no Congresso 

norte-americano seu famoso Relatório sobre Manufaturas – verdadeiro Projeto  

de Estado baseado na industrialização local, no Brasil vigia o Alvará de d. Maria I de 

Portugal, que proibia o desenvolvimento de fábricas e manufaturas no Brasil. Essa 

medida ainda foi aprofundada pela abertura dos portos ao comércio exterior, condu-

zida a partir da chegada ao país da corte portuguesa no início do século XIX. Como se 

vê, o Brasil construiu sua independência política totalmente dependente da política 

econômica ditada pelo reinado português. Os Estados Unidos e o Brasil não eram 

economias muito distintas no início do século XIX, mas a partir daí distanciaram-

se enormemente. 

No Relatório sobre Manufaturas textualmente ai está declarado que “a impor-

tação de bens manufaturados, invariavelmente, priva de sua riqueza os povos mera-

mente agrícolas”, e “não somente a riqueza, mas a independência e a segurança 

de um país parecem estar intimamente ligadas à prosperidade das manufaturas”. 

No que se refere à alegada elevação de preços decorrente de tais políticas, 

Hamilton defendia não ser razoável supor que a adoção de medidas que obstaculi-

zassem a livre competição com artigos estrangeiros resultaria em um aumento conti-

nuado de preços – embora isso pudesse ocorrer num primeiro momento. Segundo 

ele, a realidade mostrava que a indústria local quando amadurece emprega um 

grande número de pessoas e gera a competição interna, assim eliminando qualquer 

possível monopólio para, gradualmente, levar à redução no preço do artigo ao mínimo 

razoável acima do capital investido. Em forma magistral arrematava Hamilton: ”uma 

nação incapaz de oferecer ao mercado mais que uns quantos produtos, ver-se-á 

mais direta e tangivelmente afetada pelo estancamento da demanda do que uma 

que disponha permanentemente de grande variedade de mercadorias”.

Talvez por ser emigrante mestiço e filho bastardo, Hamilton até hoje não teve 

seu devido valor reconhecido nos EUA como aquele atribuído a George Washington 
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e Thomas Jeferson, expressos em monumentos erguidos na capital norte-americana 

como ocorre com seus companheiros desse primeiro mandato republicano.

Considerando os países asiáticos destacamos que a causa da marcante dife-

rença no desenvolvimento tecnológico entre esses países e o Brasil é que, enquanto 

China, Coreia do Sul e Índia atribuíram ao Estado a tarefa de planejar o desenvolvi-

mento econômico de longo prazo – algo que ocorreu mais recentemente também 

na Indonésia – no Brasil essa relevante política pública foi totalmente abandonada 

nos anos 90.

Como contraponto ao Brasil, China, Índia e Indonésia vêm crescendo a taxas 

entre 5 e 10% ao ano porque mantém uma forma de planejamento econômico de 

Estado estável no longo prazo, que eles definem como “a mão invisível do mercado 

sendo guiada pela mão visível do Estado”, em sábia definição corrente. Dessa forma, 

verifica-se que os países emergentes se desenvolveram quando contrariaram 

com grande sucesso o atual pensamento neoliberal, segundo o qual somente um 

“mercado totalmente livre” resolveria desajustes macroeconômicos.

Não é demais lembrar que, no início dos anos 80, o Brasil praticamente estava 

no mesmo nível tecnológico e econômico dos países emergentes asiáticos, conforme 

pode se constatar pelo exame da tabela abaixo, que mostra o número de patentes 

industriais depositadas e divulgadas pelo World Intellectual Property Organization 

(WIPO) entre 1980 e 2015. No início dos anos 80, o Brasil praticamente depositava 

patentes em níveis comparáveis à China e Coreia do Sul (cerca de metade), superando 

Índia (o dobro) e Indonésia. Em 2015, o Brasil conseguiu superar apenas o número 

de patentes depositadas pela Indonésia, caindo para 1% do índice chinês, 3% do 

índice coreano e 30% do índice indiano. Assim também, considerando os países 

desenvolvidos, em 1980 o Brasil depositava 3% do número equivalente dos Estados 

Unidos, caindo esse índice em 2015 para apenas 1% do mercado norte-americano. 

Origem 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Brasil 2.150 1.954 2.390 3.095 3.782 4.920 5.735 6.554
China 4.066 5.833 10.317 26.445 97.948 308.326 1.010.406
Índia 1.209 982 1.147 1.708 2.886 8.028 14.869 23.844
Indonésia 5 49 62 168 256 572 1.174
Coreia do Sul 1.242 2.703 9.084 66.380 85.783 162.694 178.654 238.015
França 11.181 12.240 12.411 26.016 45.840 54.301 65.696 71.666
Alemanha 28.973 32.574 30.762 69.709 134.691 153.634 173.619 174.109
Reino Unido 19.713 19.846 19.352 29.892 46.333 46.953 50.879 52.648
Estados Unidos 62.561 64.308 90.887 186.013 280.390 383.242 433.199 526.296

Quadro 1 - Total de pedidos de patente
Total por origem do depositante
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Considerando-se os extremos do período analisado (ano de 1980 e ano de 2015), 

verifica-se que os crescimentos do PIB no Brasil e nas nações emergentes no mundo 

apresentam os valores que são analisados em sequência e mostrados no gráfico 

de barras a seguir. Os valores registrados nesse gráfico demonstram, com bastante 

clareza, a fragilidade de nossa economia face às demais nações emergentes no 

mundo: nos últimos 35 anos, o PIB tem crescido no Brasil a uma taxa média anual 

inferior a 3% (2,76%), menos de um terço do crescimento apresentado pela China 

(9,86%), e cerca de metade do crescimento da Coreia do Sul (6,33%), Indonésia (5,53%) 

e Índia (6,18%).

Gráfico 1 - Crescimento % do PIB entre 1980 e 2015

A causa dessa marcante diferença no desenvolvimento tecnológico entre 

países é que, enquanto China, Coreia do Sul e Índia atribuíram ao Estado a tarefa 

de planejar o desenvolvimento econômico de longo prazo – algo que ocorreu mais 

recentemente também na Indonésia, no Brasil essa relevante política foi totalmente 

abandonada a partir do início dos anos 90.

Devemos lembrar que a independência do Brasil proclamada em 1822 e, poste-

riormente a república em 1889, resultou apenas na troca do poder monárquico 

por uma elite republicana regional, situação que somente foi alterada a partir da 

revolução de 1930 com a Nova República surgida no período Vargas. A despeito dos 

males decorrentes da ditadura imposta por Vargas ao país até 1945, pela primeira 

vez foi realmente implantado um Projeto de Estado expresso em política industrial, 

inicialmente criando a siderurgia nacional como preconizava Simonsen - contra-

riando Gudin que proclamava que o Brasil deveria ser mantido como um “país 

essencialmente agrícola”. 

Como presidente da República eleito nos anos 1950 e contrariando fortes inte-

resses externos, Vargas criou a Petrobras sob o modelo de “empresa pública”, arranjo 
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institucional imaginado por Leopoldo Miguez de Mello no CNP – forma jurídica não 

existente em nosso marco legal naquela época. Dentro dessa concepção de empresa 

pública, em 3 de outubro de 1953, Vargas criou a Petrobras, na forma de empresa com 

o controle totalmente nacional - participação majoritária da União, encarregada de 

explorar em caráter monopolista, diretamente ou por suas subsidiárias, todas as 

etapas da indústria petrolífera. 

Nesse cenário cabe uma referência especial ao general Ernesto Geisel. Na época 

da ditadura militar – por mais restrições que se possam fazer ao regime então vigente, 

como presidente do Brasil nos anos final dos anos 70, Geisel assessorado por Reis 

Velloso conduziu políticas industriais visando à fabricação local de produtos que 

eram importados para atender o mercado nacional. Antes de exercer a presidência da 

República, Geisel foi presidente da Petrobras quando implantou uma grande indús-

tria petroquímica no país. Após deixar a presidência da República, Geisel exerceu a 

presidência da Norquisa, criando diversas indústrias no complexo da química fina, 

valendo-se da visão cepalina vigente na época, segundo a qual o desenvolvimento 

sustentável na região ocorreria quando os países buscassem atender seus mercados 

finais fechados com produtos fabricados internamente, a partir das matérias-primas 

locais, em vez de importar produtos prontos.

A partir dos anos 90 o Brasil aderiu integralmente à tese de que o Estado indutor 

do desenvolvimento estaria fadado à extinção. A tese do “Deus Mercado” passou 

a vigorar, enfaticamente definida por economista brasileiro que “a melhor política 

industrial é não ter política industrial”. Somente a partir de 2004 políticas públicas 

visando à industrialização do país voltaram a ser implantadas com a aprovação da 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, com quatro setores estraté-

gicos para o desenvolvimento (software, semicondutores, bens de capital e fármacos/

medicamentos) e três atividades portadoras de futuro (biotecnologia, nanotecnologia 

e energias renováveis).

No entanto, por não termos construído um Projeto de Estado de longo prazo 

de duração, que expressasse uma verdadeira e permanente vontade nacional, 

essa política industrial não resistiu ao novo choque decorrente da crise financeira 

internacional de 2009, passando-se a adotar no país medidas aleatórias para tentar 

resolver situações distintas, sem um verdadeiro planejamento central, que contivesse 

metas e cronogramas de ações.

A construção de um Projeto de Estado visando ao desenvolvimento econômico e 

social do País não pode coexistir com a fragmentação política resultante da simples 

disputa partidária do poder pelo poder, como infelizmente se verifica hoje. Desse 
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fato resulta o caos político-econômico-administrativo que não transmite confiança 

ao empresário, estrangeiro ou nacional. Isso reforça o sucateamento da indústria e 

a paralisia de segmentos importantes da economia, aprofundando a recessão, não 

permitindo prever-se quando terminará. 

Devido à falta de uma visão estratégica de Estado Nacional – apenas encontrada 

nos períodos de governo Vargas, Juscelino e Geisel, é que o Brasil permanece até 

hoje dependente de insumos estratégicos provenientes do leste asiático e até de 

produtos acabados fabricados em países desenvolvidos. 

Nações do porte do Brasil, que contam com um mercado interno emergindo de 

forma expressiva, com uma base produtiva e tecnológica já instalada e com enorme 

potencial em recursos naturais e humanos, certamente deveria adotar um Projeto 

de Estado Nacional visando o desenvolvimento econômico do país no longo prazo, 

que não possa ser contaminado de forma tão drástica pelas crises internacionais. 

Neste momento apenas é necessário dar continuidade ao processo de recupe-

ração da política industrial, tecnológica e de comércio exterior conforme já mencio-

nado, timidamente definida em 2004, da qual resultou a formulação dos modelos de 

parcerias público-privadas voltadas para as áreas de infraestrutura e as parcerias 

para o desenvolvimento produtivo do complexo industrial da saúde. 

A política industrial definida em 2004, tendo como áreas prioritárias semicon-

dutores, software, bens de capital e fármacos/medicamentos, no período 2006/2010 

chegou a ser desenvolvida expressivamente, sendo focados seus objetivos através 

de medidas concretas visando o desenvolvimento desses setores produtivos consi-

derados estratégicos. 

Para ilustrar destacamos que o marco regulatório que veio a ser criado em 2008 

na área da saúde privilegiou a contratação da fabricação local de insumos estraté-

gicos utilizados pelos laboratórios oficiais para atender as demandas do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A despeito das dificuldades que vinham sendo verificadas 

para a implantação dessa política devido às carências encontradas no marco legal, 

a criação das parcerias de desenvolvimento produtivo do complexo industrial da 

saúde constituiu um diferencial da política pública concebida pelo Ministro da Saúde.  

A referida política industrial, definida para a área da saúde pública, foi implan-

tada através de Portarias Interministeriais, tendo em 2010 sido ampliada pela lei 

nº 12.349 que alterou a Lei de Licitações permitindo a outros setores industriais 

estratégicos gozarem dos benefícios de preferências em licitações públicas, à seme-

lhança do que ocorre nos Estados Unidos desde 1933, através do Buy American Act. 
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Nesse cenário se entende que deveria ser retomada aquela política industrial já 

definida em 2004, tornando-a um Projeto de Estado de longo prazo de duração. Mas 

cuidados especiais devem ser adotados para uma maior integração e convergência 

de todas as agências governamentais em torno desse Projeto de Estado, que deveria 

conter metas de ações específicas com cronogramas definidos e acompanhamento 

por uma instância diretamente vinculada à presidência da República, a quem caberia 

fixar as diretrizes da política industrial, tecnológica e de comércio internacional. 

A esse órgão caberia a fixação das diretrizes para a operacionalização da Lei de 

Patentes Industriais, da nova Lei sobre Biodiversidade, bem como uma limitação nas 

concessões comerciais a serem feitas no âmbito de acordos externos, especialmente 

quanto aos temas compras governamentais, propriedade intelectual e investimentos.  

O caráter sistêmico dos problemas enfrentados pelo setor industrial parece 

indicar que variáveis econômicas fora do controle das indústrias estão tendo papel 

relevante na perda de competitividade e na fragilização dos investimentos. Como 

exemplo pode-se citar que a partir da implantação do Plano Real visando conter a 

alta inflação, os sucessivos governos passaram a adotar taxas de juros e de câmbio 

excessivamente elevadas, por períodos muito longos. Ressalte-se ainda que o 

Brasil possui uma estrutura tributária que penaliza as exportações e o custo das 

indústrias locais ao adotar elevadas cargas tributárias e de encargos trabalhistas. 

Tal estratégia de política pública resultou em nítido desestímulo aos investimentos 

no setor manufatureiro do Brasil.

As políticas industriais, que voltaram a ser adotadas pelo Governo a partir de 

2004, infelizmente não foram acompanhadas pela revisão das políticas macroeco-

nômicas acima apontadas, do que resultou numa acentuada perda de dinamismo 

nos setores produtivos locais. Não só a produção nacional do complexo da química 

fina não acompanhou o crescimento do seu mercado interno, mas também, o que 

é pior, houve um acentuado deslocamento da produção local em favor das impor-

tações num claro movimento de desindustrialização. Nos últimos 20 anos, centenas 

de instalações industriais do complexo de química fina foram desativadas com a 

paralisação da produção local de milhares de produtos químicos, finais ou interme-

diários. Cadeias de produtos finais comercialmente importantes, já verticalmente 

integradas no País, foram interrompidas e a produção local substituída por produtos 

finais importados.

Diante do quadro acima exposto, entendemos que os objetivos da política 

macroeconômica deveriam também visar aumentos da produtividade e da compe-

titividade da indústria local para que ocorram significativos incrementos nos 
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investimentos, sejam de capitais nacionais, sejam de capitais externos. Assim tais 

políticas públicas deveriam contemplar incentivos ao investimento e a inovação 

tecnológica, através de compras governamentais, incentivo à parcerias público-pri-

vadas e financiamento em condições especiais para P&D&I. Ações governamentais 

praticadas com eficiência e eficácia, mantidas ao longo do tempo e minimizando os 

entraves burocráticos existentes na atual complexa governança complexa assegura 

segurança jurídica que propicia os desejados os investimentos privados.

Para o complexo industrial da química fina, por possuir segmentos sujeitos a 

marco regulatório bastante rigoroso e abrangente, é essencial que os mesmos sejam 

estabelecidos em consonância com o nível de desenvolvimento atual da indústria, 

harmonizados com os objetivos da política industrial do País. E, mais ainda, que 

sua aplicação seja ágil para não se constituir num entrave burocrático ao desejado 

desenvolvimento deste setor. Particularmente importantes são o estabelecimento 

e a prática da legislação relativa a patentes industriais, registro e autorização para 

comercialização e a regulação do acesso à biodiversidade brasileira. 

A construção de um Projeto de Estado visando ao desenvolvimento econômico e 

social do País não pode coexistir com a fragmentação política resultante da simples 

disputa partidária do poder pelo poder, como infelizmente se verifica hoje. Desse 

fato resulta o caos político-econômico-administrativo que não transmite confiança 

ao empresário, estrangeiro ou nacional. Isso reforça o sucateamento da indústria e 

a paralisia de segmentos importantes da economia, aprofundando a recessão, não 

permitindo prever-se quando terminará. 

Oxalá que o ajuste fiscal e financeiro em andamento resulte em uma nova 

visão de Projeto de Estado de longo prazo, com instituições e marcos regulatórios 

estáveis, permitindo assim que seja retomada a confiança e o otimismo necessário 

ao empresariado nacional investir, resultando assim na redução do desemprego e 

no aumento da renda nacional. 

A UNCTAD corretamente defende uma discussão menos ideológica da política 

industrial, embora reconheça que essa política sozinha dificilmente vai gerar resul-

tados satisfatórios.  Na forma sugerida por esse órgão da ONU, deveria ocorrer uma 

efetiva integração das políticas macroeconômicas e financeiras, com as industriais 

e de comércio exterior, absolutamente indispensável para o início de uma retomada 

de investimentos e criação de empregos paralelamente ao rigoroso ajuste das contas 

públicas que está em execução. 

Nesse quadro a construção das tão faladas parcerias público-privadas para obras 

de infraestrutura ou visando atender o mercado público – em especial na área da 
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saúde, deveriam ser retomadas e mantidas com regras claras ao longo do tempo, 

para conferir segurança jurídica ao sistema. 

Sem ódios ou preconceitos, temos que buscar convergências políticas para a defi-

nição de um grande Projeto Nacional de longo prazo, a ser implantado pelos nossos 

representantes em diferentes mandatos governamentais com uma única visão de 

Nação, mesmo que componentes de distintos partidos políticos. O ódio político e 

o descompromisso de administradores e políticos com o país e a cidadania consti-

tuem os piores ingredientes para o desenvolvimento de qualquer nação no mundo.

Temos que buscar caminhos no sentido oposto àquele seguido pela Itália nos 

anos 30, quando, devido à falta de compromisso dos cidadãos com o país e à ausência 

de uma visão política de Estado Nacional, adensada pela ineficiência da máquina 

governamental, Mussolini verbalizou a frase: “governare gli italiani non è difficile, 

ma inutile”, antecedendo a introdução do famigerado fascismo, que resultou em 

completo desastre social e econômico.

Estamos certos de que, uma vez implantado um Projeto de Estado nos termos 

que definimos, teremos alcançado uma posição ímpar no mundo visando à reto-

mada de soberano crescimento econômico e social, já que reunimos as melhores 

condições para esse desenvolvimento, em termos de recursos naturais, abundância 

de reservas aquíferas, ausência de problemas étnicos, clima adequado e favorável 

relação área/população.
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A indústriA do petróleo  
e A retomAdA do crescimento:  

umA sAídA pArA o BrAsil

Pedro Pullen Parente

1. introduÇÃo

O setor de energia pode contribuir para a retomada do crescimento econômico 

brasileiro. A recuperação da Petrobras, a mudança do marco regulatório do setor, 

a retomada dos investimentos com atração de capitais estrangeiros e a formação 

de parcerias inteligentes podem favorecer a retomada do crescimento econômico 

brasileiro, impulsionando a indústria de bens e serviços no país, com ganhos para 

outras áreas de atividades. 

Esse artigo está dividido em cinco partes. No contexto, fala-se da indústria de 

petróleo e dos desafios que ela enfrenta ultimamente. Em segundo lugar, fala-se 

das transformações em curso na Petrobras, principal empresa brasileira do setor. 

Em seguida, trata-se da importância de um marco regulatório estável e atrativo para 

viabilizar uma indústria de ciclo longo como a indústria de energia. Em seguida, 

trata-se da indústria de bens e serviços que é alavancada com a retomada dos 

investimentos no setor. A parte final versa sobre possíveis soluções para sair da crise.

Este artigo teve a colaboração de Marcella Pontes de Campos e Paulo Sergio R.  Alonso, assessores do 
Presidente  da Petrobras
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2. conteXto dA indústriA de petróleo e GÁs nAturAl

O cenário atual da indústria de energia no mundo é de transição. Há desafios 

do lado da demanda, com alteração do padrão de consumo, sobretudo nos países 

de maior desenvolvimento relativo. Há desafios na oferta, com grande pressão sobre 

os preços em função da alta produtividade do shale oil e gas, sobretudo nos Estados 

Unidos. E há ainda o desafio de mapear a transição energética do futuro e lidar com 

a questão climática. 

A demanda por petróleo mantém-se crescente nos países em desenvolvimento 

nas próximas décadas. Segundo o cenário New Policies da Agência Internacional de 

Energia, entre 2015 e 2040 a demanda por óleo (excluindo bunker) sobe de 43,6 MM bpd 

para 62,5 MM bpd nos países que não são membros da OCDE e cai de 41,5 MM 

bpd para 29,8 MM bpd entre os países da OCDE. Apesar da demanda crescente, as 

empresas estão atentas às mudanças de comportamento dos consumidores, sobre-

tudo das gerações mais jovens.

Do lado da oferta, o aspecto mais relevante a se destacar é a consolidação da 

chamada produção não convencional de óleo e gás (shale e tight oil/gas). Ela repre-

senta uma mudança disruptiva na maneira de explorar e produzir hidrocarbonetos 

e impõe grandes desafios aos players da chamada produção convencional. Houve 

aumento geral da produtividade na indústria, com substanciais programas de corte 

de custos operacionais, enxugamento de despesas administrativas e, sobretudo, 

revisão de seus planos de negócios, postergando ou cancelando projetos que não 

se viabilizam no novo cenário competitivo.

A variação do preço do petróleo, resultante do cruzamento da oferta com a 

demanda, refletiu o excesso de oferta de hidrocarbonetos nos anos mais recentes. 

Em 2016, o preço médio do petróleo Brent continuou sua trajetória de queda iniciada 

na segunda metade de 2014. A média anual de US$ 44,11/bbl foi 15,6% inferior à 

média de US$ 52,31/bbl registrada em 2015. O gráfico a seguir ilustra a trajetória do 

preço do óleo de referência de julho de 2014 até março de 2017.

Há uma importante sinalização social a respeito da transição energética. Hidro-

carbonetos têm um importante papel na matriz energética mundial, contribuindo 

para o suprimento de energia de forma segura, acessível e ambientalmente respon-

sável, mas a sociedade tem sinalizado interesse por fontes de energias renováveis, 

que resultam em redução das emissões de CO2. Como consequência, as empresas 

que atuam, sobretudo nos mercados europeus estão aumentando seus investimentos 

no desenvolvimento das chamadas energias renováveis, onde se destacam a energia 
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solar, as tecnologias de acumulação de energia elétrica desde o nível industrial até 

o doméstico, a viabilização do smart grid e a produção de combustíveis renováveis 

de primeira e segunda geração.  

Fonte: Bloomberg

Gráfico 1 – Trajetória da variação do preço do óleo Brent

Adicionalmente aos desafios enfrentados pela indústria do petróleo, as empresas 

que atuam no Brasil passaram os últimos anos por outros desafios. A instabilidade 

política vivida pelo país nos últimos anos somou-se à dramática desaceleração da 

economia brasileira. A variação do PIB recuou para 0,5% em 2014 e registrou taxas 

negativas em 2015 e 2016, -3,8% e -3,6%, respectivamente. Em 2016, o PIB real voltou, 

aproximadamente, ao nível de 2010. Outros indicadores revelam problemas enfren-

tados pela economia: o nível de utilização da capacidade instalada da indústria de 

transformação caiu 10,2% entre 2012 e 2016 e a taxa de desemprego atingiu 12,23% 

na média do ano de 2016, a maior taxa da série histórica. Como consequência, houve 

também retração do mercado nacional de derivados, com queda de 8% no volume 

de vendas no mercado interno e uma menor taxa de geração de energia elétrica.

3. A petroBrAs sAi dA suA própriA crise: o plAno de neGócios 
2017-2021

Um aspecto fundamental para que a indústria de energia possa dar uma real 

contribuição à retomada do crescimento nacional é a superação da crise interna 

da Petrobras. 

Afetada por atitudes não conformes de um pequeno grupo de empregados 

que desfalcaram os cofres da empresa e vítima de decisões gerenciais equivocadas 
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que a levaram a realizar empreendimentos caríssimos e que não geram resultados, 

a companhia ainda teve um dano reputacional incomensurável com o escândalo 

de corrupção revelado pela força-tarefa da Operação Lava-Jato. A maior empresa 

brasileira foi vítima de um esquema de corrupção sem precedentes na história.  

A companhia não se beneficiou em nada do que aconteceu e está sendo revelado 

pela força-tarefa que reúne Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal e 

Judiciário na maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil. Pelo 

contrário, a companhia foi prejudicada moral e financeiramente.

Empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina para alguns poucos 

executivos da estatal e outros agentes políticos para se beneficiarem de contratos 

bilionários com a Petrobras. A maior parte da dívida da companhia, que cresceu 

de US$ 21 bilhões em 2006, para US$ 132 bilhões em 2014, não gera retorno para a 

empresa. No final de 2014, a empresa não tinha balanço financeiro auditado e sua 

alavancagem a colocava entre as companhias mais endividadas do mundo. Soma-se 

a esse contexto, a já citada dramática queda dos preços do petróleo, decorrentes da 

produção de óleo não convencional nos Estados Unidos.

Para enfrentar a crise gerada pela falta de um balanço auditado, uma nova 

Diretoria tomou posse na companhia em fevereiro de 2015. A prioridade era ter 

balanço, o que foi alcançado em 3 meses. Em seguida, o foco era elaborar o Plano 

de Negócios e Gestão (PNG) 2015-2019, reduzindo drasticamente os investimentos e 

aprofundando um processo de parcerias, que tornaria possível a redução da alavan-

cagem da companhia. Fui nomeado Presidente da Petrobras em junho de 2016, após 

a transição do governo para o Presidente Michel Temer. Mantida a Diretoria Executiva 

que assumiu a empresa no ano anterior, lançamos o Plano de Negócios e Gestão 

2017 e 2021, que deve acelerar a recuperação da companhia.

O coração do PNG 2017-2021 é diminuir a alavancagem financeira e melhorar 

a performance em segurança da Petrobras. O Plano é que a relação entre dívida 

líquida e geração operacional de caixa, que estava em 5,1 em 2015, caia para 2,5 

até 2018; e a Taxa de Acidentados Registráveis diminua de 2,2 para até 1,4 ao final 

do mesmo período. Ao final de 2016, alcançamos 3,5 na métrica financeira e 1,6 na 

métrica de segurança. 

Para lidar com a questão financeira, quatro pilares foram definidos: expansão 

das parcerias e dos desinvestimentos; redução dos custos operacionais; maior 

produtividade dos investimentos da empresa; e uma nova política de preço, com 

referência no mercado internacional. 
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Vale destacar que o programa de parcerias e desinvestimentos da Petrobras 

é importante para a retomada da economia brasileira. Ele viabiliza investimentos 

que a Petrobras, por decisão de portfólio e restrição de caixa, não poderia fazer. 

Entre 2015 e 2016, houve celebrações de contratos que somaram U$ 13,6 bilhões. 

Pretende-se também auferir o montante de U$ 19,5 bilhões em novas parcerias no 

biênio 2017-2018. Sem considerar investimentos de fornecedores no aumento da 

capacidade produtiva, estimamos o programa de parcerias e desinvestimentos da 

Petrobras alavanca investimentos adicionais de terceiros que podem superar US$ 

40 bilhões nos próximos 10 anos.

Para diminuir as taxas de acidentes, a Companhia lançou o programa Compro-

misso com a Vida. O programa tem como foco a segurança das pessoas e dos 

processos, por meio da introdução de novo sistema de consequências, reconhe-

cendo e recompensando as atitudes dos que mais contribuem para um ambiente 

de trabalho seguro e coibindo condutas desvinculadas das estabelecidas para evitar 

desvios. É importante destacar que essa meta de melhorar a performance de segu-

rança tem o mesmo patamar hierárquico da meta financeira, porque a Petrobras 

entende que os resultados econômicos não devem ser perseguidos em detrimento 

da segurança.

A Empresa tem revisto sua governança e sistema de compliance, reforçando 

mecanismos de cultura empresarial que impeçam a ocorrência de desvios éticos, 

como os revelados pela Operação Lava-Jato. O processo decisório foi redesenhado, de 

modo que as decisões sobre investimentos sejam tomadas em colegiado. Criaram-se 

vários comitês estatutários, em que os gerentes da empresa têm responsabilização 

individual na tomada de decisão. O canal de denúncias tem funcionado a contento, 

sendo operado por empresa independente e especializada, o que assegura sua ampla 

abrangência. Os candidatos a posições de liderança e as empresas fornecedoras 

passam por rigoroso teste de integridade. Todos os empregados aderiram ao Código 

de Ética e ao Guia de Conduta. Gestores passaram a ser escolhidos exclusivamente 

com base em seus conhecimentos, experiência e integridade. 

O processo de transformação da companhia que já tinha se iniciado em 2015 foi 

ampliado e agora conta com novas ferramentas, como um novo sistema de gestão, 

uma nova sistemática orçamentária (o Orçamento Base Zero) e um processo de 

gestão da cultura coorporativa. 

resultados alcançados em 2016

A Petrobras já apresentou bons resultados em 2016. O resultado da Petrobras no 

ano passado foi marcado por uma melhora significativa no desempenho operacional 
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da empresa ao longo do ano, que se refletiu numa reversão do prejuízo apurado no 

terceiro trimestre de 2016 para um lucro líquido de R$ 2,51 bilhões no último trimestre 

do ano e redução de 22% do endividamento bruto em Reais, de R$ 493 bilhões para 

R$ 385,8 bilhões. O endividamento líquido foi reduzido em 20%, em decorrência da 

amortização e pré-pagamento de dívidas, utilizando recursos de desinvestimentos 

e do caixa, bem como da apreciação do real. A razão dívida líquida sobre Ebitda cai 

para 3,5. A adequada gestão da dívida também possibilitou o aumento do prazo 

médio de 7,14 para 7,46 anos.  

Com a maior geração operacional e a redução de investimentos em 32%, a 

empresa alcançou um fluxo de caixa livre de R$ 41,57 bilhões. O quarto trimestre 

de 2016 foi o sétimo trimestre consecutivo de fluxo de caixa livre positivo, demons-

trando a maior disciplina de capital que a empresa vem perseguindo.

Duas importantes agências de classificação de risco reconheceram os avanços 

da companhia e elevaram a classificação da Petrobras. A Standard&Poors, em feve-

reiro de 2017, destacou a consistência da nova política de preços, junto de uma 

melhora gradual na governança, indicando que a companhia pode melhorar seu 

fluxo de caixa e continuar a desalavancar. A Moody’s, em abril 2017, destacou em seu 

relatório a melhora contínua do perfil de liquidez da Petrobras e de suas métricas 

financeiras nos últimos trimestres, devido, dentre outros fatores, à maior eficiência 

nos custos e à nova política de preços. Esses fatores também contribuíram para que 

a companhia mantivesse o acesso ao mercado de capitais e pudesse refinanciar 

parte de sua dívida.

4. o setor de enerGiA sAi dA crise com mArco reGulAtório 
AtrAtiVo 

A qualidade e a estabilidade do marco regulatório de um país é determinante 

na atração de investimentos de longo prazo. A regulação da atividade econômica 

com respeito à intervenção das atividades empresariais no meio ambiente e às rela-

ções trabalhistas e tributárias não pode consistir em obstáculos impeditivos para o 

empreendedor brasileiro fazer negócios. Para atrair investimentos de longo prazo, 

como é típico do setor energético, o país precisa de um marco regulatório adequado 

que crie ambiente de negócios favorável à atuação do setor privado. 

 No índice de competitividade global, medido pelo Fórum Econômico Mundial, 

o Brasil está na 81ª posição entre 138 países. Entre os fatores mais problemáticos 

destacados estão a complexidade do sistema tributário e o valor dos tributos, as 

ineficiências da burocracia governamental e a corrupção. No quesito facilidade de 
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fazer negócios, avaliado pelo Banco Mundial no relatório Doing Business, estamos 

na 123ª posição entre 190 países. A pesquisa avalia a facilidade e dificuldade de 

um empreendedor local de abrir e fechar um empreendimento de porte pequeno e 

médio, levando em conta a legislação relevante. O marco regulatório de países como 

Egito, Arábia Saudita, África do Sul, Marrocos e da maioria dos países da América 

Latina está melhor avaliado do que o brasileiro. 

A produtividade do trabalho no Brasil é baixa. Além das questões educacionais 

que influenciam a produtividade, há, na causa raiz desse problema, uma legislação 

trabalhista que ainda precisa ser aprimorada para permitir melhor distribuição dos 

recursos humanos na economia. Da mesma maneira, é preciso haver simplificação 

e racionalização do sistema tributário. Assim como só a regulação adequada para o 

setor de óleo e gás será capaz de construir um mercado mais eficiente e competitivo, 

só o enfrentamento dos verdadeiros entreves à competitividade brasileira poderão 

fazer o Brasil crescer de modo sustentável no tempo. 

No âmbito do setor de óleo e gás, a política industrial é um dos instrumentos 

mais importantes para o governo incentivar a indústria de transformação. Como ela 

foi feita no Brasil nos últimos anos, por outro lado, deixa dúvidas sobre sua eficácia 

e efetividade. A política de conteúdo local, subproduto da política industrial, caso 

adequadamente planejada e executada, pode estimular um setor da economia, 

promovendo competitividade, como mostra o exemplo Norueguês. Após a desco-

berta de petróleo no Mar do Norte, o país escandinavo desenhou uma política de 

conteúdo nacional que promovesse a indústria no país. Ela era regressiva e tinha um 

objetivo de longo prazo: tornar a indústria de equipamentos norueguesa competitiva 

globalmente. Hoje, essa indústria não precisa de reserva de mercado para vender 

seus equipamentos doméstica e internacionalmente. 

No Brasil, estamos perto de completar 18 anos de política de Conteúdo Local 

e, salvo raras exceções, a indústria nacional está muito longe de ser dinâmica e 

competitiva internacionalmente. As regras aplicadas recentemente têm um caráter 

fortemente punitivo; são protecionistas e não estimulam novos entrantes no país. 

A política de conteúdo local inteligente premia, em vez de punir; é regressiva, em 

vez de progressiva; emancipa a indústria nacional, em vez de fazê-la viciada em 

reservas de mercado insustentáveis no tempo. 

Ciente da alavanca que o setor é para a economia brasileira, o governo reviu 

a política de conteúdo nacional para a 14ª Rodada de concessão. Além de ter saído 

do critério de julgamento de vencedores do leilão, a nova regra é mais flexível e 

compatível com a capacidade da indústria brasileira. Os novos percentuais são mais 
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realistas, mas não significam uma mudança grande em relação à regra anterior tendo 

em vista a mudança da base de cálculo que ao longo do tempo a ANP promoveu. A 

verdadeira mudança está na forma de apuração em itens mais agregados, que simpli-

fica o processo, evita a reserva de mercado para itens específicos e a litigância sobre 

o cumprimento da política. Foi um avanço enorme, mas é necessário avançar mais. 

As exigências feitas com relação a leilões anteriores, cujo percentual foi mate-

rialmente impossível de se alcançar por incapacidade da indústria nacional, não pode 

punir as empresas de petróleo. O resultado do 1º processo licitatório com conteúdo 

local do contrato de partilha resultou em uma proposta com preço excessivo de 

aproximadamente 40%. As empresas petroleiras e, em última instância, os consumi-

dores de combustíveis no Brasil não podem ser punidos por uma regra inadequada. 

É preciso mudar a regra e realizar uma série de ajustes para os contratos que estão 

em andamento, como, por exemplo, regulamentar o processo de waiver. 

O fim da obrigatoriedade do operador único da Petrobras nos blocos do pré-sal 

foi outro avanço significativo no marco regulatório brasileiro. A exigência de um 

operador único limitava o ritmo possível de investimentos no desenvolvimento e 

produção na área do pré-sal devido aos limites físicos, humanos e financeiros que 

o operador tivesse. Essa limitação impactava o benefício que o Brasil pode ter com o 

volume e a velocidade de produção do pré-sal. Para a Petrobras, a retirada da exigência 

de ser operadora única permite que a companhia se concentre na exploração dos 

ativos de maior retorno e menor risco para seu portfólio. Dar fim à obrigatoriedade 

é um exemplo de que a alteração da regulação pode ser em benefício de todos. 

Outro passo importante que o governo tem dado é a reestruturação do mercado 

de gás. O setor de gás no Brasil foi originalmente estruturado em torno da Petrobras. 

A companhia estava em todos os segmentos do negócio e essa liderança permitiu 

a rápida inserção do gás na matriz energética nacional. Apesar da concorrência 

na exploração e na produção de gás natural ter sido instituída pela Lei do Petróleo 

(Lei n° 9478/1997), existe ainda um monopólio de fato na comercialização do gás 

natural. Os produtores privados do sistema integrado acabam vendendo o gás para 

a Petrobras antes da etapa do transporte, o que é consequência da estrutura de 

mercado e logística do setor de gás. Para dinamizar o mercado de gás, o governo 

federal lançou, em 2016, a iniciativa “Gás para Crescer”, que, inspirada nas melhores 

práticas internacionais, visa exatamente ao aprimoramento das normas do setor. 

Ao mesmo tempo, a crise financeira da empresa e a concentração do plano de negó-

cios em ativos de maior retorno e menor risco para seu portfólio, fazem a Petrobras 

reforçar a tendência de abertura do mercado.
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Falta ainda avançar na questão do licenciamento ambiental para os projetos de 

infraestrutura no país. A gestão ambiental por parte do poder público é necessária 

para mediar interesses conflitantes de diversos atores sociais que agem de forma 

interventiva na natureza. A indústria do petróleo é ciente que suas práticas alteram a 

configuração ambiental e por isso age no sentido de mitigar e compensar a sociedade 

por suas intervenções no meio ambiente. Não é adequado, contudo, que o órgão 

regulador atue no sentido de inviabilizar os negócios da indústria, com exigências 

desproporcionais nas condicionantes de licenças. A legislação ambiental brasileira, 

apesar de ter sido celebrada como avançada do ponto de vista da conservação 

ambiental na década de 1990, precisa ser atualizada à luz das melhores práticas 

observadas no mundo. 

5. A indústriA de Bens e serViÇos no seGmento de  
petróleo e GÁs

Os setores da indústria de energia são intensivos em capital financeiro, capital 

intelectual e capital humano. Os investimentos são de grande vulto. Técnicas, 

procedimentos, sistemáticas e rotinas de engenharia são sofisticadas e aprimoradas 

continuamente e o pessoal necessário para atuar nessa indústria requer um nível 

de educação formal elevado. Nesse sentido, a interação desses setores com os seus 

fornecedores das cadeias de suprimentos primária e seus elos secundários é muito 

intensa e, também, é estreito o relacionamento com Institutos de Pesquisa e Univer-

sidades. Em particular, para o setor de petróleo e gás no Brasil, essa aproximação 

faz-se ainda mais necessária, tendo em vista os desafios que as operadoras têm 

que superar para produzir petróleo em território brasileiro, onde 95% das reservas 

encontram-se no mar e em águas profundas e ultra-profundas.

O setor de petróleo e gás no Brasil, desde o início de suas atividades na década 

de 50, com a criação da Petrobras, notabilizou-se por ser um grande alavancador da 

indústria brasileira, estimulando o surgimento de uma indústria de bens e serviços 

sólida, com localização focada nas regiões sudeste e sul do Brasil cujos empresários 

foram aos poucos descobrindo o melhor de suas vocações, trabalhando na cadeia 

primária de fornecimento ou nas cadeias secundárias, atuando sozinhos ou em 

parcerias com outras empresas nacionais ou estrangeiras. Durante o tempo do 

monopólio, a indústria brasileira respondeu às demandas e a Petrobras estimulava 

o desenvolvimento competitivo da indústria. Este cenário continuou na fase da livre 

concorrência pós 1998. 
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Nos últimos 10 anos, somente a Petrobras adquiriu cerca de 9,4 bilhões de 

dólares em equipamentos críticos tipo compressores, turbinas, bombas, venti-

ladores e válvulas especiais, sendo 77% desse total em fornecedores nacionais. 

Investiu também 100 milhões de dólares em desenvolvimento de fornecedores de 

primeira linha por meio de seus Termos de Cooperação Tecnológica o que propi-

ciou a inserção de 150 fornecedores de primeira linha no Cadastro Corporativo de 

Fornecedores. Entre 2010 e 2016 mais de 5 mil novos micro e pequenos fornecedores 

foram inseridos nos Cadastros Locais, fruto de um trabalho realizado em parceria 

com o SEBRAE nacional.

Este modelo precisa agora ser revisitado, de modo que a fase aguda de crise no 

setor, com poucos investimentos e encomendas, seja superada com inteligência, 

aproveitando-se o período para o aprimoramento tecnológico e gerencial de modo 

que tanto as operadoras quanto os fornecedores possam sair deste período de 

transição, mais fortes e competitivos. 

Alguns segmentos provedores de bens e serviços são vitais para o cumprimento 

dos objetivos das operadoras de petróleo e gás no Brasil. Destacamos a indústria 

naval, a indústria de módulos de plataformas, a indústria de bens de capital e as 

empresas de serviços de engenharia. 

Na indústria naval, os estaleiros precisam completar a curva de aprendizado 

que começaram a percorrer em 2003, investir no planejamento e gestão, aumento da 

produtividade e implantação da engenharia industrial. A meta é encontrar em que 

nicho de mercado podem ser competitivos com benchmarking internacionais da Ásia.

Bons resultados na indústria de construção de módulos de plataformas de 

produção têm sido alcançados, mesclando fabricações de módulos no mercado 

nacional com parte do fornecimento vindo do exterior. Os serviços de integração e 

comissionamento de uma plataforma completa no Brasil também são realizados 

com qualidade e prazos satisfatórios e a repetição dos projetos deve aprimorar 

ainda mais os resultados.

Com relação à indústria de bens de capital, tivemos importantes avanços 

nos últimos anos com esforços por parte de fornecedores e entidades de classe 

em promover, no Brasil, eventos para fomentar em nosso país técnicas avançadas  

de produção e incorporação de inovação em produtos e processos de produção. 

Entretanto, entendemos que ainda há muito espaço para crescer essas iniciativas, 

reinserindo os núcleos de engenharia industrial de produto e de processo nas fábricas 

e, nos projetos que requeiram grande agregado de tecnologia, promover parcerias 

com empresas estrangeiras ou a aproximação com a Academia.   
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No que tange aos serviços de engenharia consultiva, há muito a fazer. É neces-

sário recuperar a capacidade e as habilidades de concepção da engenharia nacional 

para o segmento de petróleo e gás, sobretudo no segmento off shore. Uma equipe de 

engenharia só se mantém ativa e atualizada com demanda constante e isso só é 

possível hoje por meio de parcerias. A experiência de parte da indústria mostra que 

associação de empresa de engenharia brasileira com estrangeiras é profícua tanto 

para a fusão da base de clientes quanto para manter um time de engenheiros sempre 

na ponta do desenvolvimento de projetos conceituais, básicos e de detalhamento. 

indústria 4G – A iiot

A indústria da internet das coisas – IioT (Industrial Internet of Things) -  vem 

ganhando espaço no mundo como uma abordagem para melhorar a eficiência 

operacional. No ambiente de hoje, as empresas podem também se beneficiar dessas 

técnicas como uma ferramenta para descobrir oportunidades de crescimento. O 

impacto na automação do chão de fábrica é enorme e a engenharia industrial é total-

mente reinventada, maximizando produção, minimizando taxas de erro, facilitando 

manufatura de peças de grande precisão, facilitando a incorporação de tecnologias 

inteligentes no processo de inovação e transformando a capacidade inventiva do 

capital humano. A indústria de óleo e gás, vencendo alguns desafios de gestão que 

estão presentes hoje no dia-a-dia, poderá se beneficiar muito dessas técnicas, e o 

segmento de produção de bens e serviços para petróleo e gás poderá dar um salto de 

modernidade significativo, usando a grande base instalada e passando direto para 

a modelagem 4G. Isto se reverterá em produtos mais competitivos para os projetos 

das operadoras, além de práticas de gestão de empreendimentos mais otimizadas 

e projetos mais sistematizados e melhor documentados. 

6. umA sAídA pArA o BrAsil: soluÇÕes possíVeis

Considerando que o segmento de petróleo e gás natural no país já é responsável 

por importante parte PIB brasileiro, é possível virar o jogo para se conseguir um 

viés de maior prosperidade ainda, a partir de alguns vetores fundamentais. Esses 

vetores seriam:

para as empresas: 

 Forte disciplina de capital de todos os agentes econômicos no segmento 

de energia. Isto engloba operadoras do setor de petróleo e gás, geradoras e 

distribuidoras de energia elétrica, cadeia de fornecedores de bens e serviços 

de primeira linha e cadeias secundárias de suprimento. Isto implica em um 
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programa estruturado de otimização de custos, o que envolve matéria prima, 

serviços, pessoal, custos administrativos e custos logísticos; 

 A palavra de ordem do momento é a parceria. Tanto entre operadoras quanto 

entre bons fornecedores estrangeiros e brasileiros, com universidades e centros 

de pesquisa, para a celebração de contratos de transferência de conhecimentos 

com cláusulas de ganhos bilaterais entre as duas empresas. Essas parcerias 

são o caminho mais rápido para se vencer o gap de inovação que se criou na 

indústria. 

 É necessário também não perder de vista o desenvolvimento tecnológico das 

energias renováveis, como a eólica, a solar, os biocombustíveis de segunda 

geração e as tecnologias de acumulação de energia, visando o smart grid. 

para o poder público:

 Fomentar um marco regulatório que seja atrativo e estável, para a construção 

de um mercado mais eficiente e competitivo. Toda e qualquer regra que reja a 

relação entre poder público e empresas tem de ser transparente, ter controle 

de qualidade e revisão sistemática de como ela é adotada na prática, segundo 

recomendação da OCDE no relatório Regulatory Policy Outlook;

 Um ritmo de leilões de concessões de blocos regulares no país para garantir uma 

demanda contínua para a indústria e atrair grandes operadoras e investidores 

estrangeiros;

 Uma Política Industrial consistente, com objetivos quantificáveis e monitorá-

veis permanentemente e que lide com os problemas de gestão de inovações, 

tributação, custos de logística, acesso a fontes de financiamento, capacitação do 

capital humano e recuperação das engenharias. Com isso, no desdobramento, 

podemos almejar uma eventual Política de Conteúdo Nacional moderna e 

inteligente, com regras previsíveis e razoáveis;  

 Reformas que enfrentem os reais problemas de produtividade brasileira, 

desonerem o custo da indústria e a tornem mais competitiva. Nesse sentido, 

desponta como prioritária a reforma trabalhista de modo a aumentar a produ-

tividade do trabalhador brasileiro, aproximando sua performance daquela 

medida hoje em países com fornecedores de classe mundial.
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7. conclusÃo

A força de trabalho da Petrobras, ao longo de 64 anos, tem construído uma 

empresa de alto padrão tecnológico e com grande capacidade de superação de 

desafios. Premiada internacionalmente por suas inovações tecnológicas e em 

muitas outras oportunidades por superação de desafios na indústria do petróleo, a 

companhia sempre chegou a essas conquistas em parceria com outras empresas, 

seus fornecedores e com as universidades brasileiras e do exterior. 

Estamos novamente diante de uma oportunidade para dar um salto de quali-

dade e excelência na indústria de energia. Esse depende dos vários atores superarem 

seus próprios desafios para construirmos um ambiente de negócios dinâmico no 

país, que alavanque a retomada do crescimento econômico. 

Às empresas cabe o papel de otimizar seus processos de produção, sistemáticas, 

rotinas sua disciplina de capital e o aprimoramento de seu capital intelectual em 

geral. Devem sair dessa crise mais fortalecidas, com a disposição de competir melhor, 

de ganhar novos mercados e de buscar serem de padrão mundial. O investimento 

no capital humano é essencial e não deve ser negligenciado pois são as pessoas que 

transformam a realidade. 

Às escolas técnicas e às universidades cabem o papel de adaptarem seus currí-

culos para um mundo em movimento constante. A aproximação da Academia com 

a Sociedade deve ser permanente. A quarta Revolução Industrial já é uma realidade 

e a Indústria 4G bate às portas e o Brasil não pode ficar para trás. Com o papel 

desempenhado hoje pelas Redes Sociais e pela Internet, não há lugar para institui-

ções herméticas. Para um país que pretende dar um salto de desenvolvimento, a 

relação Universidade-Indústria é mandatória e já provou sua importância em casos 

de sucesso pelo mundo. 

O poder público tem um papel único e indelegável. É dele a responsabilidade 

de rever legislações antigas que não mais se adaptam à realidade de um mundo 

moderno e a um país que pretende competir em escala global. O país que assistiu 

com tanto sofrimento aos desdobramentos da Operação Lava Jato merece novas 

lideranças que façam o que precisa ser feito para a retomada do crescimento econô-

mico brasileiro e o façam de maneira correta. 
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P R O G R A M A

18 de maio Quinta-feira

de 10 horas às 13 horas

SeSSão de AbertUrA
Visões sobre o futuro do Brasil

Saudação inicial:
Presidente Maria Silvia Bastos Marques, 
do bNdeS

Apresentação do Fórum:
Raul Velloso 

Convidados especiais:
Presidente Marcos Cintra, da FINeP

Presidente Márcio Fortes, do Conselho 
diretor do INAe

Presidente Cláudio R. Frischtak, da 
Inter.b Consultoria

Superintendente Luiz Claudio Batista, 
do banco do brasil

Luiz Alfredo Salomão, economista

Conclusões:
Raul Velloso

de 14h30 às 17h30

PAINeL eSPeCIAL I
Crise financeira estadual

Introdução:
Raul Velloso 

governador Raimundo Colombo,  
de Santa Catarina

governador Luiz Fernando Pezão,  
do rio de Janeiro

governador Marconi Perillo, de goiás

Secretario da Fazenda de minas 
gerais, José Afonso Bicalho

Secretária de Planejamento  
do distrito Federal, Leany Lemos

Secretário de Fazenda de Alagoas, 
George Santoro

Secretário de Fazenda do mato grosso, 
Gustavo Pinto de Oliveira

Secretário de Fazenda do rio de 
Janeiro, Gustavo Barbosa
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19 de maio Sexta-feira

de 10 horas às 13 horas

PAINeL eSPeCIAL II
Consistência macroeconômica

Introdução:  
Fernando Veloso

Visão do governo:  
Marcos Mendes e  
Marcelo Caetano Bruno Quick, do Sebrae

Visão do setor privado:
Eduardo Loyo 

Visão do meio acadêmico:
Rubens Penha Cysne

Conclusões: Fernando Veloso

de 14h30 às 17h30

SeSSão de eNCerrAmeNto
Crise da infraestrutura

Introdução:  
Raul Velloso 

Visão do governo: 
Adalberto Vasconcelos do PPI.

Visão do setor privado: 
Presidente César Borges, da AbCr

Visão jurídica: 
Jurista Marçal Justen.

Conclusões:  
Raul Velloso
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