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Estrutura	  da	  Apresentação	  

Renda	  do	  Trabalho	  e	  do	  Capital	  

Ajuste	  Fiscal	  

Reforma	  Tributária	  



Renda	  do	  Trabalho	  e	  do	  Capital	  



Rendimentos	  reais	  	  
do	  capital	  e	  do	  trabalho	  no	  	  Brasil	  

4	  
Fundos	  de	  InvesJmento	  Financeiro	  –	  capital	  de	  origem	  trabalhista:	  	  
fundos	  de	  pensão	  (32%)	  +	  varejo	  e	  varejo	  de	  alta	  renda	  (15%)	  =	  47%	  
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Fim-‐de-‐ano	   Média	  da	  
Taxa	  Selic	  
Nominal	  

InvesJmento	  
de	  R$	  230	  mil	  
em	  dezembro	  

de	  2002	  

Juro	  Real	  
Média	  

Deflacionada	  
por	  IPCA	  

Elevação	  Real	  
do	  Poder	  
AquisiJvo	  
(2002	  =	  100)	  

2003	   23,3%	   283.590	   10,02%	   110,200	  

2004	   16,2%	   329.531	   10,60%	   121,881	  

2005	   19,0%	   392.142	   12,31%	   136,885	  

2006	   15,1%	   451.356	   10,23%	   150,888	  

2007	   12,0%	   505.519	   6,64%	   160,545	  

2008	   12,5%	   568.709	   7,85%	   173,148	  

2009	   9,9%	   625.010	   4,44%	   180,835	  

2010	   10,0%	   687.512	   4,84%	   189,588	  

2011	   11,8%	   768.638	   4,50%	   198,119	  

2012	   8,5%	   833.973	   1,41%	   206,242	  

2013	   8,2%	   902.358	   4,09%	   214,677	  

2014	   11,0%	   1.001.618	   4,33%	   223,973	  

	  r	  >	  g	  



Carreiras	  profissionais:	  	  
renda	  do	  trabalho	  e	  renda	  do	  capital	  

Obs.:	  na	  primeira	  tabela,	  supõe-‐se	  três	  Jpos	  de	  profissionais	  com	  Ensino	  Superior,	  durante	  
suas	  carreiras	  completas	  (35	  anos)	  com	  o	  mesmo	  aporte	  nominal	  (20%	  da	  renda	  mensal)	  	  
nos	  420	  meses	  com	  taxa	  de	  juros	  real	  de	  0,5%	  ao	  mês.	  	  
Na	  segunda	  tabela,	  mais	  realista,	  a	  cada	  10	  anos,	  muda-‐se	  de	  faixa	  salarial,	  	  
devido	  à	  Jtulação	  ou	  experiência,	  fazendo	  aporte	  inicial	  com	  o	  acumulado	  na	  faixa	  anterior.	  	  
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Relatório ANBIMA de Distribuição de Produtos no Varejo
Consolidado da Indústria Março de 2015 Média
Número de Clientes por Produto TOTAL Consolidado da Indústria (R$ Milhões) em(R$

TOTAL 8.940.787 TOTAL 709.000,2 79.299,53R$(((((((((

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO 409 / FMP 4.211.198    1. FUNDOS DE INVESTIMENTO 409 / FMP 284.788,7    67.626,53R$**********

        Total com dupla contagem 5.130.360    

        Dupla contagem 919.162       

2. FUNDOS ESTRUTURADOS / ETFs 67.656         2. FUNDOS ESTRUTURADOS / ETFs 6.162,5        91.085,87R$**********

3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4.661.933    3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 418.049,0    89.672,90R$**********

   Renda Variável 335.666          Renda Variável 23.493,4      69.990,44R$**********
        Ações 335.666               Ações 23.493,4      69.990,44R$**********
   Renda Fixa 4.326.267       Renda Fixa 394.555,6    91.200,02R$**********
     Titulos Públicos 85.730              Titulos Públicos 8.521,4        99.397,55R$**********
        Tesouro Direto 85.730                 Tesouro Direto 8.521,4        99.397,55R$**********
     Titulos Privados 4.240.537         Titulos Privados 386.034,3    91.034,29R$**********
        CDB 2.336.852            CDB/RDB 126.601,5    54.176,07R$**********
        Op. Compromissada 676.404               Op. Compromissada 58.621,1      86.665,76R$**********
        LCA 416.702               LCA 69.079,3      165.776,27R$*******
        LH 401                     LH 87,7            218.806,40R$*******
        LCI 790.923               LCI 127.730,2    161.495,11R$*******
        LF 3.014                  LF 1.469,1        487.422,14R$*******
        Debêntures 16.241                 Debêntures 2.445,4        150.571,32R$*******

VAREJO (68,6%) 6.132.710    VAREJO (37,1%) 263.279,8    42.930,42R$(((((((((

VAREJO ALTA RENDA (31,4%) 2.808.077    VAREJO ALTA RENDA (62,9%) 445.720,4    158.728,00R$(((((((

NÚMERO DE CLIENTES PRIVATE BANKING 57.919 POSIÇÃO DE AuM NO PRIVATE BANKING 666.502,4 11.507.492,23R$(

CLIENTES POUPANÇA (dezembro de 2010) 97.198.700 DEPÓSITOS POUPANÇA (março de 2015) 650.290,9    6.690,33R$((((((((((((
Acumulado até R$ 5.000 (87,4% dos clientes) 84.955.000 40.930,3      481,79R$***************
Fonte:*ANBIMA*(elaboração*e*cálculo*do*autor*FNC)



Resumo	  da	  estraJficação	  social	  no	  Brasil	  	  

•  Em	  uma	  PEA	  de	  100	  milhões	  de	  pessoas,	  9	  milhões	  aplicam	  	  
no	  mercado	  financeiro	  e	  recebem	  também	  renda	  do	  capital.	  	  

•  É	  o	  mesmo	  número	  de	  pessoas	  (8.979.706)	  	  
que	  tem	  formação	  universitária	  completa.	  	  

•  Além	  dessas,	  451.209	  pessoas	  tem	  mestrado	  e	  	  
170.247	  tem	  doutorado.	  

•  Pelos	  cálculos	  da	  OCDE,	  um	  adulto	  com	  idade	  entre	  25	  e	  64	  
anos	  que	  termina	  o	  Ensino	  Superior,	  no	  Brasil,	  receberá	  	  
em	  média	  157%	  mais	  renda	  do	  que	  quem	  só	  terminou	  	  
o	  Ensino	  Médio;	  a	  média	  dos	  países	  da	  OCDE	  é	  de	  57%.	  



Rentabilidade	  Patrimonial	  de	  
Empresas	  Não-‐Financeiras	  X	  CDI	  

Obs.:	  no	  primeiro	  gráfico	  acima,	  publicado	  no	  Valor	  (03/09/15),	  as	  legendas	  estão	  trocadas:	  	  
a	  curva	  azul	  (tendência	  crescente)	  é	  a	  da	  variação	  do	  CDI.	  













Ajuste	  Fiscal	  



dívida	  bruta	  X	  dívida	  líquida	  

Obs.:	  a	  revisão	  dos	  PIBs	  de	  2012	  e	  2013,	  a	  ser	  realizada	  em	  novembro	  de	  2015,	  
reduzirá	  a	  relação	  dívida	  /PIB	  em	  cerca	  de	  2	  pontos	  percentuais	  em	  2012-‐2015.	  
Portanto,	  observar-‐se-‐á	  uma	  real	  tendência	  de	  queda	  do	  crédito	  líquido.	  



bolas	  na	  Jgela	  de	  Marshall	  
•  “A	  noção	  de	  preços	  relaJvos	  em	  equilíbrio	  geral	  é	  	  
uma	  quimera	  –	  combinação	  idealizada	  de	  preços	  diversos	  
em	  um	  todo	  heterogêneo	  ou	  inconsistente.	  	  

•  As	  tarifas	  e	  os	  tributos,	  a	  taxa	  de	  juros,	  a	  taxa	  de	  câmbio,	  	  
a	  taxa	  de	  crescimento	  do	  PIB	  e	  do	  emprego,	  	  
a	  taxa	  de	  inflação,	  e	  a	  taxa	  de	  salário	  real	  interagem	  	  
uns	  sobre	  os	  outros	  como	  ‘as	  bolas	  na	  jgela’	  de	  Marshall.	  

•  Nenhum	  desses	  preços	  relaJvos	  está	  determinado	  	  
antes	  que	  todo	  o	  resto	  também	  o	  esteja.	  	  

•  Uma	  ‘bola	  adicional	  na	  jgela’	  é	  representada	  pela	  
expectaJva	  quanto	  ao	  curso	  futuro	  dessas	  taxas”.	  



Globo	  de	  Sorteio	  



Realinhamento	  tarifário:	  	  
choque	  inflacionário	  de	  preços	  relajvos	  





Curva	  em	  J:	  representação	  gráfica	  	  
sob	  forma	  da	  letra	  jota	  

•  Não	  se	  sabe	  a	  priori	  quando	  uma	  desvalorização	  cambial	  
restabelecerá	  o	  equilíbrio	  externo.	  

•  O	  efeito	  da	  depreciação	  da	  moeda	  nacional	  dependerá	  
das	  demandas	  domésjcas	  e	  externas	  inelásGcas	  	  
no	  curto	  prazo.	  	  

•  O	  balanço	  comercial	  tende	  a	  piorar,	  	  
após	  uma	  desvalorização	  cambial:	  	  
curva	  em	  J	  representa	  a	  acentuação	  do	  déficit,	  durante	  
um	  certo	  tempo,	  seguido	  de	  sua	  diminuição	  progressiva.	  

•  Obs.:	  	  o	  efeito	  termos-‐de-‐troca	  (preços)	  é	  imediato,	  	  
o	  efeito	  compeJJvidade	  (quanGdade)	  leva	  mais	  tempo.	  	  











Curva	  em	  J:	  representação	  gráfica	  da	  
evolução	  do	  PIB	  sob	  forma	  da	  letra	  jota	  

•  Não	  se	  sabe	  a	  priori	  quanto	  tempo	  durará	  a	  depressão	  econômica	  	  
até	  a	  retomada	  do	  crescimento	  sobre	  um	  PIB	  em	  dólar	  muito	  inferior,	  
devido	  à	  queda	  nominal	  ou	  absoluta.	  

	  
•  A	  curva	  em	  J	  representa	  a	  acentuação	  da	  depressão,	  	  

durante	  um	  certo	  tempo,	  seguido	  de	  sua	  diminuição	  progressiva,	  	  
devido	  à	  retomada	  da	  exportação	  e	  do	  invesGmento	  em	  infraestrutura	  
(inclusive	  energéjca)	  e	  logísjca,	  dependente	  de	  parceria	  público-‐privada.	  

•  O	  efeito	  preço	  (realinhamento	  de	  preços	  administrados)	  e	  desemprego	  
(queda	  da	  demanda	  domésGca)	  sobre	  CUT	  real	  e	  e/w	  é	  imediato,	  	  
o	  efeito	  da	  depreciação	  da	  moeda	  nacional	  	  (compeGGvidade	  face	  a	  
importados)	  e	  produJvidade	  (produzir	  mais	  com	  menos	  empregados)	  
leva	  mais	  tempo.	  	  



Reforma	  Tributária	  
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ressurreição	  da	  CPMF	  

Defeitos:	  

1.  cumulaGvidade,	  

2.  regressividade,	  

3.  maior	  carga	  tributária.	  

Virtudes:	  
1.  fácil	  arrecadação	  e	  	  

diQcil	  sonegação;	  
2.  tributa	  o	  setor	  informal;	  
3.  combate	  a	  sonegação	  de	  

outros	  impostos	  pelo	  
cruzamento	  de	  dados	  de	  
movimentações	  financeiras;	  

4.  arrecadação	  anGcíclica	  	  
(com	  alíquota	  de	  0,38%,	  	  
as	  receitas	  com	  a	  CPMF	  eram	  
prajcamente	  constantes,	  em	  
torno	  de	  1,3%	  do	  PIB	  ao	  ano).	  
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(BRIC)	  

(BRIC)	  

(BRIC)	  

(BRIC)	  
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(R$	  126.080)	  

(R$	  7.880)	  

(R$	  3.940)	  

(R$	  15.760)	  

(R$	  31.520)	  
(R$	  63.040)	  



Renda	  per	  capita	  no	  ano:	  R$	  4,170	  milhões	  
Sem	  abater	  as	  dívidas,	  média	  per	  capita	  de	  

Bens	  e	  Direitos	  da	  faixa	  mais	  rica:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R$	  17,7	  milhões	  

(R$	  126.080	  /	  mês)	  
Super-‐ricos:	  0,3%	  do	  total	  
de	  contribuintes	  do	  IR	  ou	  

0,05%	  da	  PEA	  do	  país.	  
Patrimônio	  líquido	  desse	  
grupo:	  22,7%	  de	  toda	  a	  

riqueza	  em	  bens	  e	  direitos	  
no	  DIRPF	  2014/13.	  
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Perguntas	  

Por	  que	  a	  variação	  da	  renda	  do	  trabalho	  foi	  	  
maior	  do	  que	  a	  da	  renda	  do	  capital	  produGvo	  e	  	  
menor	  do	  que	  a	  da	  renda	  do	  capital	  financeiro?	  	  

Por	  que	  foi	  necessário	  fazer	  o	  ajuste	  fiscal	  favorável	  	  
ao	  capital	  (financeiro	  e	  produGvo)?	  

Por	  que	  não	  se	  faz	  uma	  reforma	  tributária	  estrutural?	  	  



Recapitulação	  final	  das	  respostas	  

Porque	  o	  capital	  produGvo	  perdeu	  rentabilidade	  	  
devido	  à	  CUT,	  produGvidade	  e	  compeGvidade.	  

Porque	  em	  economia	  de	  mercado	  capitalista	  	  
o	  emprego	  e	  o	  salário	  real	  são	  	  

variáveis	  determinadas	  pelo	  capital.	  
	  

Porque	  um	  ajuste	  tem	  menor	  dificuldade	  políGca	  	  
do	  que	  uma	  reforma	  tributária	  com	  progressividade.	  


