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Estrutura da Apresentação

Condições para Retomada 
pelo Mercado Interno?

Qual será a Agenda para 
Retomada do Crescimento?

Início da Retomada 
pelo Mercado Externo?



Início da Retomada do 
Crescimento pelo 
Mercado Externo?
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Todos os 45 países acompanhados pela OCDE estão no rumo para crescer neste ano, sendo que 33 deles deverão acelerar-se 
em comparação a 2016. É a primeira vez desde 2007 que todos estão em expansão e é o maior número de países em aceleração 

desde 2010, quando muitos vivenciaram uma recuperação passageira da crise financeira global. 

FMI projeta expansão da produção econômica global
de 3,5% em 2017 e de 3,6% em 2018 
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No período de jan-jun 2017, as exportações totais mundiais cresceram 8,5%.
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A pauta de exportação brasileira é formada principalmente por commodities 
que passaram por elevação de preço ou que tiveram alta de volume por conta de safra maior.

Dos US$ 107,7 bilhões embarcados pelo Brasil no primeiro semestre, mais de 30% – US$ 34,8 bilhões – foram em minério de 
ferro, petróleo e soja. Enquanto a exportação do grão subiu 20% de janeiro a junho deste ano em relação a iguais meses de 2016, 

a de minério de ferro quase dobrou, com alta de US$ 4,7 bilhões para US$ 8,9 bilhões. 
A venda de petróleo mais do que dobrou no mesmo período, de US$ 4 bilhões para US$ 9,2 bilhões.

Exportação setor automotivo: 7,3% do total; cresceu 31,8% no primeiro semestre de 2017, com alta de 11,7% na produção física.
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O saldo comercial, em doze meses, 
acumula superávit de US$ 63,4 bilhões, 
valor 41,8% superior ao alcançado em 
equivalente período anterior (US$ 44,7 bi).

Investimento Direto no País (IDP): US$ 84,5 bilhões (últ. 12 m) em julho de 2017 = 4,37% do PIB = 
> 6 X déficit em conta corrente: US$ 13,788 bilhões = 0,71% do PIB



Retomada do Crescimento pelo 
Mercado Interno
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Demanda	Externa	=>	arranque
Demanda	Interna	=>	sustentação



Ascensão	e	Queda	da	Economia	Brasileira
Crescimento	Real	de Crises	da	Dívida Neoliberalismo Boom 	de	Commodities Reversão

Taxas	Anuais	de	Investimento 1980-1989 1990-2003 2004-2011 2012-2015
Todos	os	Governos	(A) 2,35 1,43 11,22 -3,50
Empresas	Estatais	(B) -6,21 -0,07 11,24 -5,77
Investimentos	Públicos	(A	+	B) -3,00 -0,48 10,90 -4,87
FBCF 0,42 0,49 7,97 -3,00
Fonte:	Orair	(2016)	apud	Rugitsky,	Fernando.	Rise	and	Fall	of	Brazilian	Economy. 	XXII	SEP,	2017.

Aceleração	e	Desaceleração	do	Crescimento	no	Brasil:	2004-2016	-	Taxas	de	Variação	Annual
Determinantes	

do
Crescimento 2004-2011 2012-2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Endividamento	Familiar* 10,4 -3,3 4,1 -0,1 -2,7 -4,9 -5,7 -9,1
Investimento	Público 10,9 -4,9 -12,6 5,9 7,0 -2,0 -30,4 n.d.
Termos	de	Troca 4,3 -5,6 7,9 -5,8 -2,1 -3,4 -11,0 3,1
Utilização	de	Capacidade 0,5 -2,2 -0,2 -0,3 -1,3 -2,0 -5,0 -3,8
Fonte:	RUGITSKY,	Fernando.	Antimilagre	Econômico	Brasileiro .	Rumos.	março/abril	2017.	pp.	16-17
Obs.;	*	Excluindo	crédito	imobiliário;	endividamento	como	percentual	da	renda	disponível	(série	com	início	em	2005)

Boom 	de	Commodities Reversão Desaceleração	Lenta	(Recessão) Desaceleração	Rápida	(Depressão)
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Gastos	Governamentais	em	Investimento	(médias	anuais)
Períodos Presidentes Governo	Central Estatais	Federais
1995-1998 FHC	1 -4,61 3,66
1999-2002 FHC	2 2,56 2,60
2003-2006 Lula	1 9,91 0,02
2007-2010 Lula	2 26,04 23,52
2011-2014 Dilma	1 1,03 1,50

2015 Dilma	2 -37,90 -25,20
Fonte:	Orair	(2016)

O investimento público, no primeiro trimestre de 2017, 
teve queda real de 61% em relação ao mesmo período de 2016, 

devido ao contingenciamento nas contas públicas promovido pelo governo temeroso.



Efeito favorável de investimentos realizados na 
Era Social-Desenvolvimentista: no primeiro semestre 
de 2017, a produção média de petróleo no Brasil 
alcançou 2,675 milhões de barris diários. 
Considerando apenas a camada pré- sal, a produção de 
petróleo totalizou 1,353 milhões de barris diários, 
superando em junho pela primeira vez a do pós-sal, 
que somou 1,322 milhões de barris diários. 

Plano  de investimentos entre 2010 e 2014 da Petrobras: até US$ 220 bilhões. 
Plano anterior previa investimentos de US$ 174,4 bilhões no período entre 2009 e 2013.

Preço do petróleo variava entre US$ 62 e US$ 77 por barril. 
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Era Social-Desenvolvimentista: 
crescimento dinamizado pelas maiores 

Taxas de Investimento e sustentado pelo Consumo
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Correlação entre oscilações do PIB e do consumo das famílias (64% do PIB)
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Lei de Say: poupança = investimento => equilíbrio entre oferta e demanda + desemprego 
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Evolução real do crédito: atuação anticíclica dos Bancos Públicos 
Federais

Elaboração do gráfico: Fernanda Feil e Andrej Slivnik. CEF e BB: Evolução Patrimonial Recente. 
Associação Brasileira de Desenvolvimento – ABDE. Apresentado no XXII ENEP, junho 2017.

Reestruturação 
patrimonial + 

EMGEA

Retomada do 
crescimento do 

crédito

Queda do crédito privado e 
atuação anticíclica do crédito público Fim da “Cruzada 

da Dilma” contra 
juros elevados

A relação crédito/PIB elevou-se de 24,3%,	
em	junho	de	2003,	para 54,5% em dezembro de 2015, 

e declinou para 47,8% em julho de 2017.
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De 2009 a 2014, a soma dos 
desembolsos (em preços constantes) do 
BNDES atingiu R$ 1.127 bilhões:
média anual de R$ 187,8 bilhões.

Em 2016, foram desembolsados 
R$ 100 bilhões a menos em relação 
àquela média (devolvidos ao Tesouro 
Nacional): R$ 88,3 bilhões.
Em 2015, tinham sido concedidos 
R$ 135,9 bilhões. 18



A recuperação efetiva do investimento está condicionada, em parte, pela redução da 
alavancagem e do comprometimento de renda das empresas não financeiras.

A economia segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção, refletido no 
reduzido nível de utilização da capacidade da indústria (NUCI: 74,6%) e na taxa de desemprego (13%).

Lucros



O índice de 
inadimplência 
no segmento, 
que era de 
apenas 0,38%
no fim de 
2014, quase 
triplicou e 
encerrou 
2016 em 
1,09%, 
de acordo com 
dados do 
Banco Central. 

Incluindo as 
dívidas que 
tiveram de 
passar por 
algum tipo de 
reestruturação, 
o índice sobe 
para 1,53%. 

O retorno 
obtido com a 
carteira de 
grandes 
empresas, que 
já́ era apertado, 
foi corroído 
com a alta da 
inadimplência. 

O número de 
pedidos de 
recuperação 
judicial atingiu 
quase 4 mil 
desde 2015. 
Desse total, 
16% vieram de 
companhias de 
maior porte. 

Elevou o 
chamado "risco 
Lava-Jato”. 

Há maior 
exigência de 
cobertura de 
capital próprio.
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Receita errada: encarecimento do crédito direcionado e 
sua submissão aos ciclos de aperto/afrouxamento monetário => 

Banco	Central	regulará	o	BNDES!

Diagnóstico equivocado: “as causas das 
altíssimas taxas de juros de empréstimos com recursos livres seriam 

as baixíssimas taxas de juros de empréstimos com recursos direcionados”.

% CDI + 
spread?

21



Adiantamento da elevação da taxa de juro Selic antes do Choque Tarifário-Cambial-
Inflacionário => sinalização para O Mercado de reversão de expectativas otimistas

Retardo da Queda da Taxa de Juro Selic muito após Queda da Taxa de Inflação => 
Elevação da Taxa de Juro Real => maior concentração de riqueza financeira.

6,5% ”liberou geral”
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FIFs e TVMs  dez 2013  dez 2014  dez 2015  dez 2016  mar 2017

VAREJO TRADICIONAL

PL R$ bilhões 212,751						 	 250,012					 	 294,496					 	 320,802						 	 331,942					 	
Número de clientes 5.480.517			 	 5.963.469		 	 6.345.595		 	 6.518.557			 	 6.657.690		 	
Riqueza Per Capita R$ 38.819,51    41.923,98   46.409,59   49.213,64    49.858,50   
VAREJO ALTA RENDA

PL R$ bilhões 368,841						 	 417,868					 	 515,436					 	 619,460						 	 647,959					 	
Número de clientes 2.552.217			 	 2.736.502		 	 3.146.863		 	 3.551.014			 	 3.653.657		 	
Riqueza Per Capita R$ 144.517,80  152.701,60 163.793,73 174.445,89  177.345,42 
TOTAL GERAL

PL R$ bilhões 581,592						 	 667,881					 	 809,933					 	 940,262						 	 979,902					 	
Número de clientes 8.032.734			 	 8.699.971		 	 9.492.458		 	 10.069.571		 10.311.347	
Riqueza Per Capita R$ 72.402,72    76.768,14   85.323,83   93.376,54    95.031,40   
Fonte:	ANBIMA	(elaboração	do	autor)

Fundos (FIF) e Títulos e Valores Mobiliários (TVM)  dez 2013  dez 2014  dez 2015  dez 2016  mar 2017

PRIVATE BANKING
Patrimônio Líquido - R$ Milhões  577.177.222  645.064.507  712.480.020  831.593.529  877.594.398 
Nº de Clientes * 109.894 112.036 114.802
Nº de Grupos Econômicos 54.314 57.705 52.050 54.100 55.274

Riqueza Per Capita de Clientes CPF/CNPJ (R$) 6.483.339 7.422.556 7.644.417
Riqueza Per Capita de Grupos Econômicos (R$) 10.626.675 11.178.659 13.688.377 15.371.415 15.877.165
Fonte: ANBIMA (elaboração do autor) * Só tem informações de nº de clientes a partir de  2015

Registram-se 56.785.795 contas de poupança com saldo acima de R$ 100 e 
saldo médio de R$ 10.646,49 totalizando R$ 605 bilhões.
77,9 milhões de Depósitos de Poupança têm saldo inferior a R$ 100.
Varejo Tradicional tem 54,7 milhões das contas; Varejo de Alta Renda: 5,8 milhões.

Selic acumulada:         8,21%       10,90%     13,26%       14,02%  
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+R$ 2.804 
= +6% 

+R$ 10.652 
= +7%

+R$ 939 mil = +14%



Redução no endividamento – dado pela relação entre 
o valor atual das dívidas das famílias no SFN e 
a massa de rendimentos acumulada nos últimos doze 
meses –, principalmente nas modalidades de consumo, 
devido à avaliação de risco, à menor disposição das 
pessoas físicas para o consumo e 
à recuperação da renda real pela queda da inflação.

O indicador de comprometimento de renda 
das famílias com dívidas bancárias (CRF) é obtido 
dividindo-se os desembolsos mensais para pagamento 
de principal e juros referentes às operações de crédito 
bancário pela massa de rendimentos daquele mês.

45,5% em dezembro de 2013

21,6% em dezembro de 2013

Uma melhora no perfil do endividamento 
é associada ao aumento de participação de 
modalidades com prazos mais longos e 
taxas de juros e prestações menores, especialmente 
financiamento habitacional e crédito consignado.
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Total:	17.120.121

60%

25% dos 68.037.000 domicílios existentes

11.438.610 Contratações (2/3) 
de Financiamentos Imobiliários 

realizados entre 2003 e 2016



A publicação Perfil das 
Despesas no Brasil, 
referente à Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) 
2008-2009, revelou que
Habitação é o grupo de maior 
peso para todos os tipos de 
composição familiar (29%).
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Ajuste Fiscal não se faz em 
Grande Depressão => 
necessidade de retomar 
crescimento inclusive com 
subsídio ao MCMV



Agenda para 
Retomada do Crescimento
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•Nomeação	para	cargos	
públicos	com	base	em	
meritocracia – e	não	
em	nomenclatura
partidária

•Sem	expansão	da	
burocracia	paralisante	
e	dos	paranoicos	
mecanismos	supostos	
anticorrupção

•Reforma	das	Licitações	
+	Reforma	das	Regras	
dos	Concursos	Públicos

•Planejamento	
Indicativo	+	Regulação	
+	Política	Social	Ativa

Prioridade:	
retomar	

crescimento	
sustentado	da	
renda	e	do	
emprego

Maioria no	
Congresso	

Nacional	para	
reversão	da	PEC	
dos	gastos	fiscais	

Ética	e	
impessoalidade	
no	trato	da	
coisa	pública

Conformidade	
jurídica:	

condição	das	
decisões	estatais
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•Securitização	do	
Crédito	Imobiliário	+	
Crédito	Estudantil	
Consignado

•Depreciação	
competitiva	da	moeda	
nacional	+	queda	da	
taxa	de	juros	real

• IVA	(Imposto	sobre	
Valor	Agregado)	em	
escala	nacional	em	
lugar	da	tributação	
sobre	bens	e	serviços	
(ICMS/ISS)

•Sem	choques	e	
“esmagamento	de	
lucros”	por	custos	– e	
nem	“estreitamento	do	
mercado	interno”	

Realinhamento	
gradualista	de	preços	
relativos	(câmbio,	

juros,	tributos,	lucros	
e	salários)	favorável	à	

retomada	do	
crescimento

Reestruturação	
tributária	com	

o	fim	da	isenção	de	
(e	tributação	

progressiva	sobre)	
renda	de	Pessoa	Física	
recebedora	de	lucros	

e	dividendos	

Mudança	do	
Sistema	Brasileiro	de	

Pagamentos	
no	Varejo	

(Modelo	de	Cartões)

Diretoria	do	
Banco	Central	

desenvolvimentista	
com	mandato	dual	
contra	inflação e	
desemprego
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•Balanceamento	Pré-
Pós-Índice	de	Preços	
para	proteção	da	
riqueza	financeira	dos	
trabalhadores

•Produtos	financeiros	
adequados	para	
alongamento	do	prazo	
do	crédito

• Incentivar	
investimentos	privados	
dos	concessionários	de	
serviços	de	utilidade	
pública

•Trocar	Operações	
Compromissadas	por	
Depósitos	
Remunerados	no	
Banco	Central

Vender	ativos	
dolarizados	das	

reservas	+	
reduzir	

endividamento	
público

BNDES	com	
funding

adequado	para	
propiciar	taxa	de	

retorno	
alavancada

Redução	de	
subsídios	para	
reduzir	taxa	de	
juros	implícita	
na	dívida	líquida

Expansão	do	
funding em	TVM	
para	lastro	do	

crédito
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Conclusões da Apresentação

Mercado Interno: primeiro,
consumo e gasto público, 

depois investimento

Agenda 
Social-Desenvolvimentista

Mercado Externo: propicia arranque, 
mas não sustentação em longo prazo

fercos@eco.unicamp.br
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


