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Prefácio 

Copiar a idéia de um único autor é plágio.  
Copiar de vários é pesquisa. (Anônimo) 

Neste Relatório de Pesquisa, faço um registro de fatos e dados 
mais marcantes de um período excepcional, não só na História da 
Humanidade, mas também na História Econômica. Ainda sem o 
necessário distanciamento emocional do analista, em relação ao seu 
objeto de análise, resolvi recuperar as principais notícias do 
jornalismo econômico – no caso restrito ao arquivo do jornal Valor 
Econômico – para as organizar em torno do tema desenvolvido em 
dois volumes. 

Neste primeiro volume, referente à Primeira Parte, o foco se 
dará sobre Política Econômica em Curto Prazo. No primeiro capítulo, 
como as decisões práticas de política econômica necessitam de uma 
profunda análise dos fatos e dados para contextualizar (datar e 
localizar) as circunstâncias, de maneira as escolhas serem 
adequadas, organizei uma Introdução sobre o Contexto 
Socioeconômico. Contemplo os contextos internacional, econômico, 
social e financeiro. 

No segundo capítulo, trato da política monetária (juros e 
crédito) e cambial. Recupero o debate sobre a autonomia do Banco 
Central do Brasil e sobre a Moeda Digital do Banco Central (CBDC).  

No terceiro capítulo, no debate sobre política fiscal, contemplo a 
análise da administração da dívida pública mobiliária, onde se 
misturam política fiscal e política monetária. Depois, registro as 
propostas de reforma fiscal e administrativa, além da tentativa de 
substituir a Bolsa-Família pela Renda Cidadã por razão eleitoreira. 
Concluo com a exposição da recusa teórico-ideológica da atual equipe 
governamental em usar a política fiscal para a retomada do 
crescimento. 

No segundo volume, referente à Segunda Parte, tratarei 
(inclusive no seu Prefácio) do Planejamento Econômico em Longo 
Prazo.  No quarto capítulo, o levantamento de informações versará 
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sobre Inovações Tecnológicas como Internet das Coisas, 5G, Home 
Office e meios de pagamentos digitais. 

No quinto capítulo, resumirei o publicado no jornalismo 
econômico sobre Economia Digital. No caso, o debate será sobre Big 
Techs, tecnologia bancária e inovações financeiras, tecnologia 
corporativa, tecnologia no agronegócio, na saúde e no e-commerce.  

O sexto capítulo versará sobre Infraestrutura, Logística e 
Energia. Dirá a respeito de perspectivas de investimentos privados 
em concessões, Parcerias Público-Privadas (PPP) e desestatizações. 
Tratará de debêntures de infraestrutura e Venture Capital, bem como 
de concessões de rodovias e licitações de portos, PPPs de iluminação 
e saneamento, em função do novo marco legal do saneamento, e o 
deslanche de concessões. Focará também transformação digital e 5G  

Na área de logística, analisará o e-commerce e sua cadeia 
logística, as demais inovações nas operações de logística, devido à 
mudança da dinâmica de vendas e distribuição . Quanto à energia, 
além de petróleo e gás, energia elétrica, analisarei os demais 
componentes da matriz energética em busca de proteção do meio-
ambiente e ameaça climática  com energias renováveis e eletrificação 
da indústria automobilística no Brasil. 

O sétimo capítulo discutirá as Empresas Estatais. Apesar das 
tentativas de privatização ou desmanche, deixando o Estado mínimo, 
elas continuam com um papel-chave para implementar uma futura 
estratégia nacional-desenvolvimentista. Por isso, é relevante o debate 
sobre a privatização, em especial da Eletrobras, e a disputa entre a 
casta dos mercadores e a casta dos militares quanto à direção da 
Petrobras. 

Em contrapartida, analisarei também a crítica neoliberal ao 
planejamento econômico em longo prazo. Refuta a herança estatal do 
II PND, apresenta a defesa neoliberal das privatizações, aponta o erro 
capital do Estado brasileiro, segundo o neoliberalismo, criticando mais 
os gastos da União com a elite do funcionalismo e as empresas 
estatais e menos os gastos com subsídios. Apresentarei como 
contraponto o exame da função social de empresa estatal.  

Por fim, examinarei brevemente a Teoria dos Leilões a ser 
empregada na privatização da Eletrobras, após sua capitalização, e a 
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Petrobras sob direção neoliberal, onde se priorizou apenas a meta de 
redução da dívida. O aumento da produção brasileira de petróleo 
ocorre graças aos investimentos realizados na Era Social-
Desenvolvimentista, encerrada em 2014. 

Nessa pesquisa sobre Política Econômica e Planejamento, em 
um raro “período laboratorial”, disponível para os economistas testar 
suas hipóteses no mundo real, viso registrar fatos históricos 
inesquecíveis, merecedores de uma análise futura mais profunda. 
Esse Relatório é um compartilhamento de tentativa de aumentar meu 
ainda insuficiente conhecimento sobre o tema ao qual dedico meus 
estudos há ½ século: Economia!  

É uma homenagem ao ano de 1971, durante uma ditadura 
militar, quando iniciei meu curso de graduação na FACE-UFMG. Iniciei, 
então, uma “rebeldia com causa”. Passaram-se 50 anos e estamos, 
desde 2018, novamente vivendo a catástrofe de um governo 
militarizado. 

Fernando Nogueira da Costa 

Campinas, junho de 2021 
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1. Introdução - Contexto Socioeconômico 

Contexto Internacional 

!  

Em um ano marcado por depressões históricas na economia 
global, a queda de 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil foi 
31º. pior desempenho entre 56 países entre os resultados de 2020 já 
divulgados. 

Única grande economia com crescimento em 2020, a China 
apresentou uma recuperação extraordinária do colapso provocado 
pela covid-19, com forte crescimento da produção industrial e das 
exportações. Porém, a demanda doméstica, em especial o consumo 
das famílias, não se destacou, porque o governo chinês não 
proporcionou apoio à renda, como fez o resto do mundo.  
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A demanda por equipamentos de proteção individual e produtos 
para home office e ensino à distância, como notebooks, explica parte 
da alta de sua exportação. 

A China priorizou medidas para aumentar a oferta, com limitado 
estímulo para as condições financeiras – uma resposta muito 
diferente da vista na crise de 2008. A ideia era uma sólida 
recuperação da produção causar uma recuperação do consumo sem 
depender tanto do endividamento como nas crises anteriores. O risco 
dessa estratégia é a retomada do consumo ficar para trás em relação 
à produção. 

Se a produção crescer mais rápido comparado ao consumo, 
haverá três alternativas para as autoridades.  

Uma será desacelerar a produção e deixar o desemprego subir, 
não desejado pelo governo chinês por medo de agitação social. 

A segunda alternativa será ampliar investimentos do setor 
público, cuja experiência na China acaba sendo “jogar dinheiro fora”. 
A imagem são as chamadas “bridges to nowhere”: pontes para lugar 
nenhum, ou seja, obras de pouca utilidade.  

A terceira será aumentar as exportações para o mundo. É uma 
aposta arriscada em meio a tensões comerciais. 

Se nenhuma das três opções for sustentável, a China buscará 
sustentar o crescimento econômico com maior foco na demanda 
doméstica, sem deixar de atender à demanda externa. Trata-se da 
“dual circulation” (dupla circulação): um modelo apoiado no âmbito 
externo e também no doméstico. Haverá necessidade de reforma do 
lado da demanda. 

Se há um problema, ele vem da renda das famílias. A única 
maneira de solucionar isso será via aumento da renda das famílias 
como proporção do PIB. 

O consumo das famílias corresponde a 36% do PIB chinês, mas 
para sustentar o crescimento da economia em longo prazo é preciso 
aumentá-lo. Em lugar desse planejamento para obter uma dinâmica 
em longo prazo, uma equivocada visão estática própria da ortodoxia 
econômica, condicionaria a obtenção de um equilíbrio estável à 
redução das participações do governo e das empresas na economia. 
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!  

Quase um ano depois do surgimento da covid-19 em Wuhan, na 
Província de Hubei, em 31 de dezembro, a China é um dos poucos 
países a conter a epidemia de forma sustentada. Em um primeiro 
momento, para romper a cadeia de infecções, o governo chinês impôs 
um rígido lockdown, com a suspensão dos transportes públicos e o 
trânsito de pessoas por terra e ar. Isso afetou a vida de metade de 
sua população de 1,4 bilhão de pessoas. 

O lockdown durou dois meses e a reabertura foi feito de forma 
gradual. Para evitar o ressurgimento da doença, Pequim proibiu 
temporariamente a entrada de estrangeiros e estabeleceu uma estrita 
vigilância, com a imposição de quarentenas localizadas, testes em 
massa e rastreamento de contatos. 

A China estava, no fim de 2020, na 75ª. posição entre os países 
com maior número de casos de covid-19, com 95.027, segundo 
dados da Universidade Johns Hopking. Os EUA estavam no topo da 
lista, com mais de 17,7 milhões de casos confirmados e mais de 316 
mil mortos. 
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!  

Durante a pandemia, a China ampliou sua participação na pauta 
de importações dos países da América do Sul e do México. O Brasil e 
os EUA, por sua vez, perderam espaço. 

As importações chinesas para a Argentina, por exemplo, 
passaram de 18,8% do total importado no período de janeiro a 
outubro de 2019 para 19,77 no mesmo período de 2020. Compras 
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vindas dos EUA foram de 12,9% para 10,4%, e as provenientes do 
Brasil caíram um pouco de 20,6% para 20,2%. Quanto à exportação 
brasileira, as importações da China cresceram de 27,9% de janeiro a 
novembro de 2019 para 32,9% no mesmo período de 2020. 

Bens e serviços chineses mais baratos são atraentes nestes 
tempos econômicos difíceis, seja para consumidores, seja para 
governos. Desde o início dos anos 2000, a China vem exportando 
para o mundo manufaturados a preços muito competitivos. 

O surgimento da China como “fábrica do mundo” tem efeito 
duplo para países da América do Sul. Por um lado, os enriquece nos 
ciclos de alta das commodities. De outro, tira mercado de outros 
ofertantes. Um atingido em especial é o Brasil, cuja economia não 
conseguiu dar o salto para produção de maior valor agregado nem 
aumentar a produtividade para competir com os chineses. 

!  

Contrariando expectativas de a pandemia causar queda maior 
no comércio do Brasil com o exterior, a demanda firme da China, 
aliada a um câmbio mais depreciado, evitou retração mais forte das 
exportações brasileiras. De janeiro a junho, os embarques para o país 
asiático subiram 14,6% ante o mesmo período do ano anterior, para 
US$ 34,35 bilhões, ao mesmo tempo, as vendas para o resto do 
mundo caíram 15,2%. 

Como resultado da maior demanda da China, a participação do 
país na pauta de exportações nacional cresceu ainda mais, de 27% 
no primeiro semestre de 2019 para 34% no mesmo período de 2020 
- maior percentual desde 2000, primeiro ano da série elaborada pelo 
banco Barclays (Valor, 27/07/20). Do superávit de US$ 22,3 bilhões 
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do balanço comercial brasileira no acumulado do ano, a China 
respondia por US$ 17,7 bilhões, ou quase 80% do total. 

Embora boa parte do saldo positivo entre exportações e 
importações seja explicado pela crise econômica e o real 
desvalorizado, derrubando as compras do exterior, o “efeito China” 
também ajudou a sustentar o superávit. Essa tendência continuou ao 
longo do ano. 

Com o choque duplo da pandemia e da queda dos preços do 
petróleo, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos 
apresentou forte recuo no primeiro semestre de 2020, ampliando a 
distância dos americanos para o principal parceiro, a China. Soma das 
exportações e importações, a corrente Brasil-EUA recuou 18,5% nos 
primeiros seis meses do ano 2020 em relação a igual período de 
2019, para US$ 23,2 bilhões, aponta monitor da Câmara Americana 
de Comércio (Amcham Brasil). 

A queda foi explicada, sobretudo, pela queda nas exportações. 
Após recorde em 2019, os embarques do Brasil aos EUA caíram 
quase 32% no primeiro semestre na comparação com a primeira 
metade do ano 2019, para US$ 10 bilhões. Esse foi o pior resultado 
para um primeiro semestre na década, de acordo com a Amcham.  

A queda nas exportações aos EUA foi mais de quatro vezes 
superior à observada nos embarques totais (-7,1%). O Brasil teve um 
desempenho mais favorável nas exportações agrícolas. Os embarques 
à China crescem 15%. O perfil do comércio com os Estados Unidos é 
outro, é principalmente de manufaturados, itens de maior valor 
agregado. A indústria de transformação respondeu por 87% das 
exportações aos americanos no primeiro semestre. 

Outra explicação foi a crise internacional do petróleo, 
desencadeada quando, no início do ano 2020, países não 
conseguiram fechar acordo para cortar produção e os preços do barril 
desabaram. As vendas de óleos brutos de petróleo, com peso de 6% 
na pauta do Brasil aos EUA, caíram mais além da metade (53,8%) no 
primeiro semestre de 2020 ante o ano anterior, enquanto os óleos 
combustíveis recuaram 46,4%. Os preços caíram mais se comparados 
às quantidades e foram decisivos para reduzir exportações. 
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O “choque duplo” também ajuda a explicar a queda nas 
importações brasileiras de origem americana. Nesse caso, porém, o 
recuo foi bem menor, de 4,4% ante o primeiro semestre de 2019, 
para US$ 13,2 bilhões. Só a importação de uma plataforma de 
petróleo no valor de US$ 1,2 bilhão amenizou bem a retração.  

Com queda de 25% em relação a 2019, as relações entre Brasil 
e Estados Unidos fecharam o acumulado de janeiro a setembro em 
US$ 33,4 bilhões, a menor corrente de comércio bilateral para o 
período dos últimos 11 anos. A predominância de bens da indústria 
de transformação na pauta brasileira de exportação aos americanos, 
com participação importante de petróleo e derivados, contribuiu para 
uma queda de 31,7% dos embarques aos EUA até setembro de 2020 
e para um déficit de US$ 3,1 bilhões. 

Apesar do déficit no comércio bilateral em 2020, os Estados 
Unidos se mantiveram como segundo maior parceiro comercial do 
Brasil, com 9,7% das exportações e 12,3% da corrente de comércio 
brasileiras. Em primeiro lugar, a China detém 34,1% das exportações 
e 28,8% da corrente de comércio. 

!  

O cenário de exportação se tornou mais positivo para as 
fabricantes de bens de consumo como calçados, vestuário, artigos de 
higiene e beleza e alimentos industrializados. Esses setores 
responderam por 19% do total exportado pelo país no ano 2020.  

O principal estímulo é o avanço da vacinação e consequente 
recuperação da economia em países como Estados Unidos e China, os 
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dois maiores importadores de produtos brasileiros. O dólar continua 
em um patamar alto ante o real. A depreciação da moeda nacional 
deixa o produto brasileiro mais competitivo. 

Países vizinhos do Brasil como Argentina, Bolívia, Uruguai e 
Paraguai são os principais destinos do setor têxtil e confecção, 
enquanto os Estados Unidos se destacam por comprarem tecidos de 
uso técnico. 

!  

Apesar da retórica protecionista de Joe Biden, o novo 
presidente dos EUA está se revelando uma bênção para o comércio 
global. O motivo é muitos americanos estarem se sentindo mais 
ricos, devido ao pacote de estímulo do governo de US$ 1,9 trilhão. 
Parte do qual deverá ser gasto em produtos procedentes do exterior.  

Dois fatores ajudaram os países com exportação para os EUA. 
O primeiro é a situação econômica americana ter melhorado 
rapidamente após chegar ao seu ponto mais baixo no segundo 
trimestre de 2020.  
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O mercado de trabalho se tornou mais sólido. A renda dos 
domicílios cresceu 21,1% em março, devido em boa parte aos 
cheques de US$ 1.400 enviados pelo governo. Foi a maior alta 
mensal da série (desde 1959). Isso estimulou o gasto com consumo: 
subiu 4,2% em março de 2021. 

O segundo fator foi devido a muitos negócios locais estarem 
fechados. Os gastos das famílias migraram dos serviços (como bares 
e restaurantes) para bens de consumo duráveis, inclusive 
importados. 

O déficit comercial dos EUA em bens disparou em decorrência 
da pandemia. Subiu para US$ 91 bilhões em março de 2021, valor 
US$ 25 bilhões acima do registrado do mesmo mês do ano 2020. 
Tornou-se recorde da série histórica, após a Segunda Guerra Mundial.  

O déficit comercial total, incluindo serviços, atingiu US$ 74,4 
bilhões em março de 2021. Esse também é o maior déficit dessa 
série, iniciada em 1992. 

!  

A importação de produtos do Vietnã pelos EUA subiu ao dobro 
do ritmo total das importações nos últimos seis meses, em relação ao 
período de seis meses anterior. No total, o país do Sudeste Asiático 
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teve o maior ritmo de crescimento entre todos os principais parceiros 
dos EUA dos últimos três anos. 

!  

Os dados também dão uma ideia de como os pacotes de 
estímulo dos EUA serão distribuídos entre os exportadores mundiais. 
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!  

O grau de dependência da economia mundial em relação à 
China está ficando cada vez mais claro. 

Com a desestabilização da logística global causada pela 
pandemia da covid-19, houve um crescente impulso de reduzir a 
dependência das cadeias de suprimentos na China. Mas a 
participação chinesa nas exportações mundiais está, na verdade, 
crescendo, e até ultrapassando o nível anterior ao da irrupção da 
guerra comercial com os EUA, em 2018.  

A Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP, nas iniciais 
em inglês), acordo de livre-comércio entre 15 países de Ásia e 
Oceania, elevará ainda mais a presença da China no comércio 
mundial. 

O número de produtos nos quais a China detém uma parcela 
grande do mercado global está aumentando. O Nikkei analisou dados 
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de 3.800 produtos reunidos pelo Centro de Comércio Internacional 
(órgão conjunto entre OMC e ONU). Detectou, em 2019, a China 
tinha mais de 50% de fatia de mercado em 320 produtos. Para 
comparação, em 2001, quando a China ingressou na Organização 
Mundial de Comércio (OMC), esse total somava 61 produtos. 

As exportações de computadores de pequeno porte de 
fabricação chinesa responderam por 66% de todo o mercado global 
do produto de 2019, no valor de US$ 95,6 bilhões. A participação de 
telas de cristal líquido, usadas em PCs e em smartphones, também 
ultrapassou 50%, bem como os percentuais de aparelhos de ar-
condicionado (57%), pias de cerâmica e em assentos sanitários 
(80%) também subiram. 

Houve uma disparada na demanda por esses produtos devido 
ao coronavírus e às orientações para as pessoas ficarem em casa. A 
pandemia, portanto, estimulou o aumento das exportações chinesas. 
Essa tendência fica clara quando é calculada a participação dos 
produtos exportados pela China nas principais economias. 

Em fevereiro as exportações chinesas respondiam por 14% do 
total das exportações, por valor, no grupo formado pelos membros da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) a c r e s c i do da Ch i na . E s se número aumen tou 
persistentemente: para 17% em março, e 24% em abril, quando o 
governo chinês conteve a pandemia, enquanto outros países 
enfrentavam dificuldades com a crise sanitária. 

Desde abril, o percentual de participação dos produtos chineses 
no mercado de exportação continuou a ultrapassar 20%, superando o 
pico histórico anual de 19% alcançado em 2015. A recuperação do 
consumo na Europa e nos EUA no decorrer de 2020 também acabou 
favorecendo os produtos chineses. As exportações do país estão 
agora acima dos níveis alcançados antes da guerra comercial entre 
EUA e China. 

As cadeias de suprimentos da China se recuperaram antes que 
as dos demais países, e as indústrias chinesas estão aumentando sua 
produção. Uma trading de Tianjin, maior porto do norte da China 
disse ao Nikkei ter pedidos em atraso de bicicletas e móveis 
suficientes para dois anos de atividade. 
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No entanto, a crescente dependência em relação aos produtos 
chineses é um risco para os países importadores. No Japão, episódios 
de escassez de máscaras e de equipamentos médicos ficaram agudos 
no segundo trimestre de 2020, porque a disponibilidade de produtos 
chineses tinha caído devido à forte demanda mundial. Embora haja 
impulso para reformular cadeias de suprimentos, esse tipo de 
mudança é lento. 

O governo japonês resolveu subsidiar empresas para 
repatriarem suas fábricas hoje instaladas na China. Recebeu 1.760 
requerimentos nesse sentido, inclusive de empresas fabricantes de 
semicondutores, componentes de cristal líquido e produtos da área 
médica. 

No entanto, muitos produtos deixarão de ser lucrativos se 
forem fabricados no Japão, onde a mão de obra é mais cara. A China 
foi a origem de cerca de 80% dos aventais de proteção, de uso 
hospitalar, importados pelo Japão entre maio e julho. Uma das 
empresas com por desse artigo no Japão alega não ter capacidade de 
concorrer com produtos chineses, se o governo japonês não comprar 
sua produção. 

Por fim, outra alteração do contexto internacional, fundamental 
para antever o cenário futuro, se deu quanto a emigração para os 
países ricos. Países capazes de resistir bem à pandemia podem estar 
diante de um entrave econômico prolongado por causa do colapso 
mundial da migração de mão de obra qualificada. Ela prejudicará o 
crescimento de sua população em idade economicamente ativa. 

A crise decorrente da covid-19 encerrou uma década de 
crescimento constante dos fluxos de migrantes em todo o mundo, 
segundo dados coletados pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). A queda anual nos fluxos de 
entrada de migrantes dos países ricos variou de 30% a 70%, 
chegando a 80% na Austrália e na Nova Zelândia. Elas fecharam suas 
fronteiras quase totalmente. 
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Contexto Econômico  

A recuperação da economia brasileira no segundo semestre não 
foi suficiente para evitar uma retração sem precedentes em 2020. 
Duramente afetada pelas restrições à circulação especialmente no 
segundo trimestre, a economia encolheu 4,1% no ano passado, pior 
resultado da série histórica das Contas Nacionais do IBGE, iniciada 
em 1996.  

Sem medidas como o auxílio emergencial a Grande Depressão 
teria sido bem maior. Para a primeira metade de 2021, a expectativa 
é de um desempenho negativo, devido à combinação de piora da 
pandemia, vacinação lenta, suspensão do auxílio e incertezas fiscais. 



!  22

!  

Mesmo tendo perdido fôlego após a retomada em “V” no 
terceiro trimestre, a economia mostrou desempenho ainda robusto 
nos últimos meses três meses de 2020, sustentada pelas políticas de 
compensação de renda do governo e, também, pela maior 
normalização das atividades no período. Impulsionado por esses dois 
fatores, o PIB superou as estimativas do mercado e cresceu 3,2% de 
outubro a dezembro na comparação com o trimestre anterior, feitos o 
ajuste sazonal. 

Com o crescimento mais forte nos últimos meses do ano, o 
chamado carregamento estatístico, deixado por 2020, foi mais alto 
face ao previsto, ficando em 3,6%. Significa: se o PIB ficar estável, 
ainda assim encerrará o ano atual com alta de 3,6% sobre a média 
do ano passado. 

Diante do recrudescimento da pandemia, da lentidão na 
vacinação e da piora nas condições financeiras, esse risco de 
estagnação poderá se materializar. Ocorrerá isso se o aumento de 
casos e mortes continuar, sem melhora na administração de vacinas. 

A forte recessão significou uma queda de 4,8% Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita brasileiro no ano 2020, para R$ 35.172, o pior 
desempenho desde o início da série histórica do IBGE, iniciada em 
1996. Diante da magnitude da perda e da expectativa de crescimento 
fraco da economia em curto prazo, só em longo prazo será possível 
recuperar essas perdas. A população está empobrecendo, ficando 
mais informal e ainda há a questão da influência da nova tecnologia 
poupadora de mão-de-obra no mercado de trabalho. 
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O PIB per capita é um indicador usado para medir a riqueza dos 
países e é calculado a partir da divisão do valor do PIB pela 
população total. A retração de 4,8% em 2020 fechou uma década 
com perda total de 5,5% do PIB per capita.  

!  

No período, as perdas mais intensas ocorreram, além de 2020, 
em 2015 (4,4%) e em 2016 (4,1%), anos também de depressão. 
Pelas contas do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), unindo séries mais antigas do PIB, a perda de 
2020 é a mais intensa desde 1981 (-6,3%). 

!  

O fraco desempenho em 2020 é o mais recente de uma 
trajetória industrial de altos e baixos nos últimos 12 anos, com uma 
perda acumulada chegando a 16,5% entre 2009 e 2020. Esse período 
compreende 2009, influenciado pela crise global, a recessão brasileira 
entre 2014 e 2016 e, mais recentemente, o reflexo da pandemia. 
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Considerando apenas 2019 e 2020, o recuo da indústria foi de 5,6%. 
Nos últimos dez anos, a maior taxa de crescimento foi em 2017: 
2,5%. 

!  

Ramos importantes da indústria brasileira continuam apontando 
a escassez de insumos como fator limitante para a produção no início 
de 2021, como os segmentos de veículos, produtos de metal e 
plásticos. A falta de determinadas matérias-primas limita alguns 
segmentos. Eles já começam a desacelerar. 

Com a queda na confiança da indústria, o recrudescimento da 
pandemia, o fim de benefícios emergenciais e o aumento da incerteza 
tudo isso cria perspectivas pessimistas para os próximos meses. 

Quesito especial da mais recente Sondagem Conjuntural com 
empresários mostra, no início do ano 2021, 48,1% das indústrias 
identificaram restrições à expansão do volume de produção, 20% 
apontando a escassez de matéria-prima como gargalo.  

A combinação de alta dos preços de commodities, de taxa de 
câmbio desvalorizada e de expansão do comércio mundial vai dar 
uma sustentação mínima à atividade econômica no Brasil neste ano, 
contrabalançando uma parte dos efeitos negativos da pandemia e das 
incertezas políticas e fiscais. 
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Há um aumento das exportações líquidas. Sem expansão do 
mercado interno isso não induz uma recuperação econômica do Brasil 
mais forte. 

Por ora, não há superciclo, mas as commodities podem ficar 
fortes por 12 ou 18 meses, não vários anos. O contexto global é 
positivo para o real. Apenas a atividade exportadora tem viés de alta.  

As previsões, aparentemente altas, estão infladas por fatores 
estatísticos, tecnicamente conhecidos como carregamento. Um 
crescimento de 3,6% significa a atividade estar apenas parada. O 
Brasil deve se expandir mais devagar se comparado ao mundo, cujo 
crescimento o Fundo Monetário Internacional (FMI) estima em 6%. 
Ainda assim, o motor externo está ajudando mais o Brasil. 

O cenário para o balanço de pagamentos também está se 
tornando mais positivo. O fluxo de moeda estrangeira para o Brasil 
começa a se recuperar, favorecendo, pela primeira vez desde fins de 
2020, uma tendência de queda da cotação do dólar ante o real.  

O câmbio mais forte não resolve todas as pressões 
inflacionárias, parte delas causada pela alta das commodities. Mas 
ajuda, em vez de atrapalhar, quando o Banco Central sobe os juros. 

Os bons preços dos produtos básicos podem ajudar ainda a 
recuperar pelo menos parte dos investimentos no setor. Eles ficaram 
baixos nos últimos anos e restringiram a capacidade de oferta desses 
produtos.  

O boom de commodities também aumenta a renda em algumas 
regiões do país, como a fronteira agrícola. Daí a criar um efeito 
riqueza com a alta de ações na bolsa é um passo especulativo 
apenas. 

O atual ciclo das commodities é considerado como temporário. 
Pode se desfazer em um ano ou dois, quando a recuperação cíclica de 
China e Estados Unidos se esgotar ou quando o Federal Reserve (Fed, 
o banco central americano) começar a retirar estímulos monetários. A 
tarefa de projetar a evolução dos preços das commodities é tão difícil 
quando antecipar a taxa de câmbio. 

Desde o começo deste ano, o índice CRB, englobando as 
principais commodities, apresentou uma alta de 24%, dos quais perto 
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da metade ocorreu a partir de meados de abril. O minério de ferro 
subiu 44%, e o preço da soja praticamente dobrou em um ano. 

Os pacotes de estimulo fiscal, de infraestrutura e da área social 
do presidente americano, Joe Biden, estão por trás da alta dos preços 
de commodities, assim como a forte expansão monetária patrocinada 
pelo Fed. Essas políticas levam a perda de valor do dólar. 
Tradicionalmente, isso ocorre em paralelo com a alta das cotações de 
commodities, e incentivam a busca dos investidores por ativos de 
risco. 

Esse cenário é chamado de “reflação”. É uma convergência dos 
níveis de inflação muito baixa dos últimos anos nos Estados Unidos 
para mais próximos do percentual desejado, na casa dos 2%. 

A tese da reflação surgiu com a posse do presidente Biden. O 
medo de os estímulos passarem do ponto, no entanto, provocou uma 
alta real dos juros de títulos americanos. O dólar se apreciou um 
pouco, em vez de se depreciar mais. 

Ao longo do tempo, o Fed reforçou o seu discurso de não 
pretender reagir antes de ver uma convergência concreta da inflação 
e emprego aos níveis desejados. Com isso, a pressão sobre os juros 
dos títulos americanos refluiu um pouco. O dólar começou a perder 
valor, embora o movimento não tenha sido muito grande.  

As commodities são também um ativo financeiro e, por isso, 
respondem a outros fatores além de fundamentos econômicos. As 
commodities são uma forma de proteção contra a inflação.  

Há investidores incomodados com os Bancos Centrais. Eles 
veem sinalizando não ter chegado o ponto de retirar estímulos, 
mesmo com os choques inflacionários. 

No caso das commodities agrícolas, há restrições na oferta, 
devido a eventos climáticos. Eles limitaram a produção de grãos nos 
Estados Unidos e no Brasil. Além disso, a demanda aumentou durante 
a pandemia, quando as famílias trocaram o consumo de serviços por 
alimentação. 

Tem mais fatores, além dos preços, puxando as exportações 
líquidas. O FMI reviu para 8,4% a sua projeção para o comércio 
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mundial neste ano, e as exportações brasileiras costuma responder 
em proporção de um para um a esses movimentos globais.  

O real fraco é outro incentivo à exportação. A taxa de câmbio 
efetiva real ajustada pela inflação ao consumidor, calculada pelo 
Banco Central, equipara-se ao menor nível da história, de 2002. 

Também tem os efeitos na indústria. Ela ficou mais competitiva 
nas exportações e no fornecimento de insumos para produtos 
fabricados dentro do Brasil. Aumentaram um pouco as exportações 
de manufaturados. Não foi como as commodities, mas teve um 
aumento. 

 A projeção mediana para as exportações em 2021, coletada 
pelo Banco Central, subiu de US$ 225 bilhões para US$ 244 bilhões 
desde o começo do ano. Há estimativas tão altas quanto US$ 270 
bilhões. 

Esse efeito se espalha pela economia. Os preços das 
commodities são muito importantes para o PIB brasileiro: se as 
cotações sobem num trimestre, a atividade econômica responde já no 
trimestre seguinte e continua reverberando por algum tempo, antes 
de se dissipar completamente. 

Puxados pelos bens de capital, especialmente do setor agrícola, 
os números para a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) – medida 
de investimento dentro do Produto Interno Bruto (PIB) – devem vir 
positivos na divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE). 

A alta dos preços de commodities e do câmbio tem ajudado nas 
decisões de compras de máquinas e equipamentos. Há também uma 
sinalização favorável também da construção civil.  

A despeito do cenário a curto prazo, a retomada para uma taxa 
de investimento em relação ao PIB acima dos 20% ainda vai demorar 
alguns anos, pois depende de um novo governo social-
desenvolvimentista. As incertezas com a pandemia e o ambiente 
político são obstáculos, além da situação fiscal do país. Compromete 
a poupança pública e a capacidade de o governo neoliberal investir. 

A estimativa da Tendências Consultoria é a taxa chegar a 
20,1% apenas em 2031, considerando preços de mercado. No 
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cenário da MB Associados, considerando preços constantes, a taxa 
chega a 20% em 2029. 

Uma taxa de investimentos mais elevada – acima dos 20% e 
mais perto dos 25% – permitiria um crescimento mais sustentável da 
economia brasileira, sem pressão inflacionária. O país chegou a esse 
patamar entre 2010 e 2013, mas esse nível foi derrubado pelo 
golpismo instalado após a seca, inflação de alimentos, aumento do 
Custo Unitário do Trabalho (CUT), choque tarifário e cambial, 
elevação dos juros, desalavancagem financeira.  

Dados de estudo do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) mostram: cerca de 87% dos 
países do mundo apresentaram taxa de investimento acima da 
registrada no Brasil em 2020. 
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Contexto Social 

!  

A crise econômica causada pela pandemia elevou a pobreza na 
América Latina, mas os planos de estímulos adotados por alguns 
países impediram uma alta maior. A região retrocedeu 12 anos em 
relação à pobreza e 20 em relação à pobreza extrema. Sem ajuda 
dos governos, a taxa de pobreza extrema poderia ter chegado a 
15,8%. 

A Argentina foi o país onde a pobreza mais cresceu no ano 
passado. O total de pobres foi de 27,5% para 37%. Sem medidas de 
apoio do governo, essa taxa seria de 38,8%, segundo a entidade. 

O segundo país onde a pobreza mais avançou foi no México - de 
41,5% para 50,6%. O governo mexicano praticamente não lançou 
mão de pacote de estímulos para apoiar a economia frente à crise. 

No Brasil, a pobreza diminuiu com o auxílio emergencial. O total 
de pobres passou de 19,2% para 16,3% em 2020. Sem a ajuda do 
governo, a taxa de pobreza chegaria a 24%. 
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O Chile foi o país com a menor alta da pobreza no ano passado. 
A taxa passou de 10,7% para 10,9%. Além do apoio fiscal, o governo 
liberou saques parciais das aposentadorias. 

Se não fossem os programas de estímulo e auxílio emergencial 
dos governos, a América Latina teria mais 21 milhões vivendo na 
pobreza – número superior à população do Chile, de 19 milhões. 

A CEPAL considera pobres quem recebe US$ 144 por mês. 
Quem ganha até US$ 67 por mês vive na pobreza extrema. 

No seu relatório, a entidade mostra: os governos da região 
implementaram 263 medidas de proteção social de emergência no 
ano passado. Atingiram 49,4% da população. Isso representa 84 
milhões de domicílios ou 326 milhões de pessoas. 

Mesmo assim, o desemprego acelerou na América Latina. Foi de 
8,1% em 2019 para 10,7% no fim do ano passado. 

A pandemia acelerou o aumento da desigualdade, processo já 
ocorrendo na região desde 2014. Ele atingiu com mais força os 
trabalhadores informais e as mulheres. 

Os 20% mais pobres na América Latina viram a renda cair 
42%. Na faixa intermediária, essa queda foi de aproximadamente 
20%. No grupo dos 20% mais ricos, a redução foi de 7,5%. 

Estima-se 80% da população na região receber até US$ 288 
por mês. Essa baixa renda as deixa mais vulneráveis durante esta 
crise. A América Latina contraiu-se 7,7% no ano passado. Para este 
ano a previsão é de expansão de 3,7%. 
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!  

Além da marca humana trágica, a pandemia de covid-19 deve 
deixar como legado econômico o aumento na desigualdade e uma 
maior precariedade no mercado de trabalho. Isso tem muito maior 
gravidade face ao único problema comentado pelos colunistas do 
jornalismo econômico oficioso brasileiro: o aumento da dívida pública.  

A queda de atividade não será totalmente recuperada neste 
ano. Setores estratégicos, como o de saúde, deveriam estar no rol de 
prioridades do governo, recebendo incentivo à inovação e melhor 
gestão de recursos. Mas a equipe ministerial é neoliberal e se pauta 
pela inação, significando ir contra a Nação, mantendo-se inerte na 
espera do miraculoso O Mercado resolver seus problemas. 

Para o curto prazo, o lugar comum é a espera de acelerar a 
vacinação contra a covid-19. Ela é a mais urgente “política 
macroeconômica”. Os tropeços do governo nesse quesito tornam 
ainda mais gradual a recuperação da atividade. 

No curto e médio prazo ocorrerá um aprofundamento da 
desigualdade. Ela já atingiu, durante a pandemia, grupos menos 
favorecidos no mercado de trabalho, como os mais jovens, as 
mulheres e aqueles com menor nível educacional. 

Os efeitos socioeconômicos negativos dessa crise terão uma 
duração mais longa. O choque provocado pela pandemia reverte 
ganhos anteriores com a diminuição da diferença de salários entre 
homens e mulheres. O problema é particularmente grave para jovens 
pobres, além de um mercado de trabalho hostil, eles enfrentam um 
agravamento na queda na qualidade do ensino. 
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Neste sentido, a negligência do ministério da Educação piora o 
quadro. A falta de acesso às aulas remotas por boa parte dos alunos 
de baixa renda, desde o início da pandemia, também deve ter efeitos 
duradouros na falta de emprego. 

A ausência de medidas eficazes de distanciamento social e 
proteção, a falta de coordenação entre as diferentes esferas 
governamentais e a ineficiência na busca por acordos que 
garantissem maior disponibilidade de vacinas foram os principais 
problemas listados por especialistas quando o Brasil chegou quase 
aos 20 milhões de casos de covid-19 e ½ milhão de mortos no 
primeiro semestre de 2021. Em meio às outras ondas, a vacinação é 
vista como a grande ferramenta para desacelerar o contágio e as 
mortes. 

Mais pessoas morreram de covid-19 no primeiro semestre do 
ano 2021 se comparado a todo o ano de 2020, de acordo com dados 
oficiais. Acelerando-se, a pandemia global está longe de terminar, 
mesmo com as vacinas reduzindo as infecções nos países ricos. 

Em menos de seis meses, o mundo registrou mais de 1,883 
milhão de mortes por covid-19 no ano 2021, de um total em torno de 
1,880 milhão de óbitos em 2020, segundo uma análise do “Wall 
Street Journal” de dados coletados pela Universidade Johns Hopkins. 

Entre os erros cometidos no país, o primeiro foi a falta de um 
prognóstico adequado sobre o potencial destrutivo da doença no país. 
Além disso, a negação do problema pelo discurso oficial causou um 
mal-entendido na opinião pública, contribuindo para o país nunca ter 
alcançado as taxas recomendadas de distanciamento social e 
lockdown. Como pontos positivos, elencam-se a atenção conquistada 
pelo processo científico e as iniciativas de voluntariado em todo o 
país. 
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Somou-se aos erros do governo de um ex-of ic ia l 
“reformado” (expulso) do Exército, um Sistema Único de Saúde 
(SUS) dependente do mercado de medicamentos internacional e 
financeiramente fragilizado após quatro anos de teto de gastos. O 
SUS descoordenado pelo ministério da Saúde errou ao apostar todas 
as fichas unicamente no aumento de leitos e esquecer o potencial da 
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atenção básica e da saúde da família para testar e isolar 
contaminados e seus contatos. 

O discurso negacionista reduziu a força de vontade política para 
cumprir o isolamento social. As escolhas erradas no combate à 
doença, a omissão em momentos-chave e esse discurso contra a 
Ciência, ao criar um entendimento equivocado sobre a doença, na 
sociedade brasileira, tiveram papel central no destaque negativo 
mundial em termos de números de mortes no Brasil. 

!  

Houve tardia constatação na pandemia – nesse caso a falha não 
foi apenas brasileira –, além de excessiva dependência externa de 
produtos como equipamentos de EPI, respiradores e mesmo insumos 
para a produção de vacinas e fármacos. 

A vacinação é apontada como a melhor ferramenta para reduzir 
o contágio. O Brasil poderia já ter mais vacinas se não houvesse 
tanta inabilidade diplomática do ministro de Relações Exteriores. A 
imunidade de rebanho dependeria de 70% da população vacinada. 

Os números de contaminados só começarão a cair 
drasticamente quando cerca de 90 milhões de brasileiros estiverem 
imunizados. Pela experiência, era possível esse país alcançar essa 
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marca até abril de 2021, mas não houve preparação governamental 
no plano federal. 

!  

No início do ano 2021, o número de casos confirmados de 
covid-19 no mundo se aproximava de 110 milhões, dos quais 10 
milhões no Brasil. A estatísticas de mortes por covid-19 também 
chocavam: 2,4 milhões, das quais um décimo tinha ocorrido no 
Brasil. O país responde por apenas 2,8% da população mundial. 

Para onde caminha a pandemia? Conforme mais gente é 
imunizada, com foco nos grupos de maior risco, haverá 
descongestionamento de hospitais. Só quando ocorrer isso se 
caminhará para uma certa normalização da atividade econômica. 

Isso vai beneficiar, em especial, o setor de serviços e, dentro 
deste, áreas como hospedagem, recreação e alimentação fora de 
casa. O transporte de passageiros também deve se beneficiar. Com a 
normalização, poderá haver impulso no emprego, pois esses são 
setores intensivos em mão de obra. 

Há, porém, duas ressalvas.  

A primeira é a vacinação não avançar no mesmo ritmo em toda 
a parte, tanto no mundo, quanto no país. Dessa forma, os governos 
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estrangeiros manterão barreiras às viagens de estrangeiros para o 
Brasil, prejudicando o transporte aéreo e o turismo internacional. 

A segunda ressalva é: a covid não desaparecerá. Novas cepas, 
mais transmissíveis, e potencialmente mais letais, vão continuar 
aparecendo, exigindo adaptações nas vacinas e reviravoltas parciais 
no processo de normalização. Talvez a covid se torne um vírus como 
o da gripe, com variações ano a ano, capturadas pelas vacinas, e com 
criação de remédios mais eficazes no seu tratamento. 

No curto prazo, enquanto a demanda privada por serviços não 
se recupera, a tendência é os governos seguirem dando estímulos 
monetários e fiscais. 

A duração dessa fase dependerá do ritmo de vacinação. O Brasil 
já tinha vacinado, no início de 2021, apenas 2,5% da população. 
Vacinava-se cerca de 0,75% por semana. Nesse ritmo, estimava-se 
chegar aos 75% em 677 dias, ou seja, no fim de 2022. 

No médio prazo, a esperança de volta mais forte dos serviços e 
do emprego dependerá da disposição de gasto dos consumidores com 
poupança acumulada. O investimento só retornará com a abertura de 
novas empresas para ocupar o espaço das fechadas. Colocar toda 
esperança na manutenção dos preços favoráveis de commodities, não 
levará à retomada do crescimento do mercado interno. 

Há os contumazes pregadores de elevação da taxa de juro. 
Desta vez, alertam: o surto da demanda privada pode trazer a 
inflação alta de volta ao cenário global.  

Não só a inflação de demanda colocaria os Bancos Centrais em 
dilema. Ao elevarem os juros onerariam os governos e as empresas 
muito endividadas. Podem causar quedas significativas nas bolsas, 
antes usufruindo da inflação de ativos, devido ao afrouxamento 
monetário e à ausência de ganho real em renda fixa. 

No longo prazo, duas questões necessitarão ser enfrentadas.  

Uma, a menor acumulação de capital humano na pandemia, por 
conta das escolas fechadas e dos trabalhadores desocupados por 
muito tempo, vai limitar o potencial de crescimento da produtividade 
e poderá gerar uma piora continuada na distribuição de renda. 
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Outra, a manutenção dos gastos públicos elevados se ocorrer a 
inflação e os juros deixarem de estar baixos. O novo governo 
americano, como exemplo, pretende realizar um programa de 
investimentos em infraestrutura, com foco em energias renováveis.  

Se isso for bem-sucedido poderá haver uma mudança no tipo 
de política econômica predominante nos demais países. Talvez supere 
o neoliberalismo hegemônico nas mentes de economistas ortodoxos e 
nos corações de instituições multilaterais desde os anos 80. 

A pandemia tirou 12 milhões de mulheres do mercado de 
trabalho na América Latina, em 2020. O impacto da crise foi maior 
para as mulheres se comparadas aos homens. Elas também 
enfrentam mais dificuldades para retornar à força de trabalho.  

Os números indicam um retrocesso de ao menos 15 anos 
quanto à inserção das mulheres no mercado de trabalho. A depender 
da dificuldade em se controlar a covid-19, o estrago pode ser ainda 
maior. 

!  

A América Latina mais sofreu com perdas de horas de trabalho: 
16,2% em 2020, ante 8,8% em todo o mundo, segundo a OIT. 

Segundo a OIT, em 2005 as mulheres representavam 50,3% da 
força de trabalho. Esse percentual caiu para 47,2% em 2019. Em 
todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado é citado como 



!  40

a principal razão dada por mulheres em idade produtiva por estarem 
fora da força de trabalho. 

A Cepal estima a queda da participação feminina no mercado 
de trabalho ter sido em parte responsável por jogar mais 23 milhões 
de mulheres na pobreza na América Latina. Com isso, o total de 
mulheres pobres na região chegou a 118 milhões no fim de 2020. 

Antes da pandemia, o Fórum Econômico Mundial estimava ser 
necessários 59 anos para se alcançar igualdade de gênero no 
mercado de trabalho. Com a lenta recuperação da atividade na região 
e dificuldades para acelerar a vacinação contra a covid-19, isso deve 
demorar ainda mais. 

!  

A pandemia não só reduziu a taxa de ocupação entre as 
mulheres no Brasil, como interrompeu uma tendência de anos de 
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ganhos de participação feminina na força de trabalho. Isso não havia 
acontecido na recessão de 2014-16. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua, do IBGE, de 2012 (início da série atual) a 2020, com 
entrevistados de 18 a 60 anos, revelam: entre o quarto trimestre de 
2019 e o último de 2020, 1,2 milhão de mulheres nessa faixa 
deixaram a força de trabalho. Esse número inclui pessoas 
empregadas e também aquelas em busca de uma vaga. 

A participação feminina na força de trabalho rondava 62% no 
começo de 2012 e atingiu 67% no fim de 2019, mas despencou para 
59% no segundo trimestre do ano 2020. A recuperação subsequente 
foi apenas parcial, retornando aos níveis de 2012. 

!  

A pandemia de covid-19 contribuiu para o aumento das 
desigualdades no mercado de trabalho, principalmente entre os mais 
vulneráveis, de forma diferente do visto em crises anteriores. Desta 
vez, o impacto da pandemia foi maior na chamada taxa de 
inatividade entre mulheres, negros e jovens em vez de se dar na taxa 
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de desemprego desse público se comparado com os anos de 2015 e 
2016. 

A taxa de inatividade agrega os brasileiros desempregados e 
sem procurar mais posto de trabalho, o chamado “desalento”. 
Considerando os dias atuais, as medidas restritivas de isolamento 
social impostas pela crise sanitária fizeram com uma parcela maior de 
jovens, mulheres e negros simplesmente desistiram de procurar 
emprego. 

 A diferença da depressão de 2020 em relação à depressão 
anterior, ocorrida em 2015 e 2016, se caracteriza não apenas por sua 
magnitude, mas também pela intensa transição dos ocupados, não 
para o desemprego, e sim para a inatividade. Assim, apesar de ter 
sido observado um aumento da taxa de desemprego, a queda 
expressiva na taxa de participação mais se sobressai na pandemia da 
covid-19. 

A pandemia se refletiu em um intenso aumento nas chances de 
sair da condição de ocupado para inatividade e redução das chances 
de conseguir um emprego. É uma crise marcada pela forte retração 
tanto da oferta quanto da demanda de trabalho. Tais movimentos 
levaram a taxa de ocupação a patamares sem precedentes no 
mercado de trabalho brasileiro. 

Sem auxílio emergencial e com o mercado de trabalho ainda 
fraco, o contingente de trabalhadores por conta própria deve 
continuar crescendo, mas essas pessoas devem enfrentar outro 
obstáculo além da precariedade em geral associada a este tipo de 
trabalho: renda em queda. 

De um lado, há mais gente como parte deste grupo com 
processo de inserção mais fácil. Do outro, com a atividade econômica 
em baixa, falta renda disponível suficiente na população para o 
consumo dos bens e serviços oferecidos pelos trabalhadores por 
conta própria.  

Esses fatores devem pressionar a renda média desse grupo. Ele 
já deu sinais de retração no fim de 2020. 

No auge da pandemia, havia auxílio emergencial, mas ele 
primeiro foi reduzido e depois suspenso, sem retorno pelo menos até 
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agora. Nessa situação, as pessoas estão mais impelidas a trabalhar, 
mesmo com a piora da pandemia. O trabalho por conta própria é uma 
forma de inserção mais fácil. 

Porém, a atividade econômica está mais fraca, tem menos 
gente circulando e comprando. Esse trabalhador por conta própria 
não vai conseguir auferir a mesma renda.  

Os trabalhadores por conta própria, como o nome diz, 
trabalham por iniciativa própria. São também conhecidos como 
autônomos. O grupo inclui advogados e dentistas, mas também 
ambulantes, vendedores de comida para fora, cabeleireiros, 
motoristas de aplicativos de transportes ou entregadores de delivery 
de comida. 

Em sua maioria, não têm CNPJ, e por isso são classificados 
como informais pelo IBGE. Mesmo quem tem CNPJ pode também ter 
trabalho mais precário e com renda mais baixa, como é o caso dos 
microempreendedores individuais (MEIs). 

A pandemia provocou uma crise diferente no mercado de 
trabalho. Expulsou até mesmo os trabalhadores informais, nos quais 
estão aqueles por conta própria. Isso pode ser observado quando se 
compara os números fechados de 2020 frente aos de 2019.  

Inicialmente, a renda do grupo até subiu, por os trabalhadores 
menos qualificados com renda menor terem deixado o mercado. Eles 
começaram a voltar no fim do ano 2020, em ambiente de alguma 
melhora nos números de covid-19. Essa tendência observada pela 
PNADC do IBGE, relativa ao período entre outubro e dezembro. 

O número de trabalhadores por conta própria subiu 6,8% no 
quarto trimestre de 2020, em relação ao terceiro, após uma redução 
ao longo de 2020. Enquanto isso, a renda desse grupo já sinalizava 
retração no quarto trimestre, especialmente no grupo sem CNPJ, com 
-3,4% na comparação com o terceiro trimestre. 
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A proporção de jovens com respostas “nem estudam nem 
trabalham” atingiu no último trimestre de 2020 o maior valor em oito 
anos da PNADC-IBGE. Chegou a 25,5% dos jovens de 15 a 29 anos, 
4,4 pontos percentuais a mais se comparado a 2012. No quarto 
trimestre de 2019, era de 23,7%.  

Ao longo de 2020, a proporção dos chamados “nem-nem” 
chegou a quase 30%, diante das dificuldades impostas pela 
pandemia. Ela fechou postos de trabalho e dificultou o acesso dos 
jovens à escola. 
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A PNADC-IBGE mostrou ter havido um aumento de frequência 
nas escolaridades mais altas em 2020. Talvez o jovem esteja 
tentando se qualificar melhor para mitigar os efeitos negativos de 
ficar fora do mercado de trabalho por muito tempo. Há dúvida sobre 
a qualidade da educação remota recebida por esses jovens. 

Nessa faixa etária há mais autonomia do estudante. Quem tem 
sofrido mais na pandemia são as crianças mais novas, mais 
dependentes de suporte presencial adequado. 

Naercio Menezes Filho, em sua coluna (Valor, 16/04/21), 
afirmou: “trabalho em casa e as compras pela internet vieram para 
ficar”. 

A atividade econômica, no início de 2021, antes da “segunda 
onda” da pandemia, tinha voltado aos níveis prevalecentes no início 
de 2020. No entanto, o número de trabalhadores empregados 
permanecia 8% abaixo.  

O número de pessoas desempregadas ou já desistentes de 
procurar emprego aumentou bastante. Naercio faz as seguintes 
indagações. Por que a atividade econômica tinha voltado ao normal, 
mas o total de empregos não? Quais fatores poderiam explicar esse 
aumento da produtividade? Ela vai continuar elevada depois da 
pandemia acabar? Qual será o futuro do emprego não-qualificado? 
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A figura acima investiga algumas dessas questões ao mostrar o 
comportamento do volume real de vendas, total de empregados e 
número de horas trabalhadas no setor formal do comércio entre o 
início de 2019 e o final de 2020, combinando a Pesquisa Mensal do 
Comércio com as pesquisas domiciliares produzidas pelo IBGE. Todos 
os dados foram normalizados para serem iguais a 100 no início do 
período.  

As séries permanecem relativamente constantes até o final de 
2019. Mas, entre o final de 2019 e o início de 2020 o número de 
horas trabalhadas e o emprego começaram a diminuir, enquanto o 
volume de vendas ainda aumentava. 

Em seguida, no auge da “primeira onda”, as horas trabalhadas 
declinaram ainda mais, atingindo apenas 70% do trabalhado no fimde 
2019. Mas, o total de empregados declinou bem menos, cerca de 
10%.  

Uma parcela grande de trabalhadores continuou empregada, 
mas passou a trabalhar menos horas. Isso ocorreu porque um dos 
programas do governo para enfrentar a pandemia (o Benefício 
Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda) permitiu as 
empresas reduzirem temporariamente a jornada de trabalho e o 
salário. 
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O vo l ume de venda s n o c omé r c i o t ambém c a i u 
significativamente no início da pandemia. Chegou a apenas 85% do 
antes vendido no fim de 2019.  

A produtividade do trabalho, se medida pelo volume de vendas 
por trabalhador, teria diminuído durante o auge da pandemia. Porém, 
se for medida usando o número de horas trabalhadas, o mais correto, 
ela na verdade aumentou, pois as horas caíram bem mais se 
comparado ao volume de vendas no comércio desde o fim de 2019.  

No período de recuperação a partir do 3º. Trimestre de 2020, 
tanto o volume de vendas como as horas trabalhadas aumentaram 
significativamente. No comércio, as vendas aumentaram em ritmo 
maior face ao das horas. No entanto, o emprego com carteira 
assinada não reagiu, permanecendo 8% abaixo do início de 2019. 

Assim, a produtividade no comércio aumentou tanto na fase 
mais crítica da pandemia do ano passado, como no processo de 
recuperação de vendas. Enquanto o volume de vendas no fim de 
2020 estava 8% acima do seu nível pré-pandemia, as horas 
trabalhadas e o emprego permaneciam 7% abaixo.  

O mesmo fenômeno ocorreu na indústria e no setor de serviços. 
Na indústria, enquanto o valor da produção estava 3% acima do 
período pré-pandemia no fim de 2020, as horas permaneciam 3% 
abaixo. No setor de serviços, o mais atingido pela pandemia, as 
vendas estavam 3% abaixo de 2019, mas o total de horas 
trabalhadas permanecia 9% abaixo. Isso significa: a produtividade 
aumentou em todos os setores da economia após a primeira onda da 
pandemia. 

O que pode explicar esse aumento da produtividade? No início 
da pandemia, houve retração bem maior do emprego e das horas 
entre os trabalhadores menos qualificados e informais. Eles são 
menos produtivos, em todos os setores.  

Assim, houve um aumento da qualificação média da mão de 
obra, uma redução da informalidade e uma redução do setor de 
serviços. isso explica grande parte do aumento da produtividade 
ocorrida nesse período inicial.  
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Mas, na fase da retomada, abortada pela “segunda onda”, as 
horas trabalhadas aumentaram bastante tanto entre os trabalhadores 
mais qualificados como entre os menos escolarizados e informais. 
Assim, esse “efeito composição” não explica o aumento da 
produtividade na indústria e no comércio, ocorrido após o final da 
primeira onda. O que terá ocorrido? 

A pandemia pode ter desencadeado um processo de aumento 
permanente da produtividade nesses setores. A explicação mais 
plausível para isso é o trabalho em casa e as compras pela internet 
terem vindo para ficar. Isso tornou as pessoas mais qualificadas 
ainda mais produtivas e diminuiu a necessidade de contratação de 
trabalhadores menos qualificados.  

Na verdade, aumentou o grau de exploração da força do 
trabalho para elevar essa produtividade. Serão necessárias lutas 
sociais para a defesa da saúde dos trabalhadores em Home Office. 

Uma pesquisa realizada pela plataforma de busca e comparação 
de softwares Capterra, com 418 profissionais brasileiros de pequenas 
e médias empresas, indica: sete de cada dez funcionários (70%) 
relataram experimentar algum sintoma de burnout [esgotamento] no 
trabalho após migrarem para a modalidade remota, com a pandemia. 

Das pessoas com identificação dos sintomas, 2% relataram 
esgotamento extremo e 10% disseram ter passado por um cansaço 
significativo. Já 25% experimentaram sintomas moderados e 33% 
tiveram esgotamento leve. Apenas 30% disseram não terem 
sintomas.  

Quando questionados qual tipo de sintomas experimentaram 
regularmente desde quando iniciaram no Home Office, 41% citaram 
dor de cabeça, 37% dificuldades de concentração e 34% problemas 
de sono. A sensação de solidão trabalhando em casa foi citada por 
26%, enquanto a tristeza foi apontada por 20%. 

Entre os fatores provocadores do aumento do estresse no Home 
Office, quase metade mencionou a dificuldade de conciliar vida 
doméstica e trabalho em casa, 43% o receio de perder emprego 
neste período e 35% a falta de visibilidade do empregador. 
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Ao passar mais tempo trabalhando em casa, as pessoas 
economizam os custos de deslocamento, passam menos tempo 
conversando no trabalho e mais tempo com sua família.  

Daí o economista neoliberal exagera: “isso será ainda mais 
importante no Brasil, com seu trânsito horroroso nas grandes cidades 
e tendência ao bate-papo no trabalho. Se for confirmado após a 
pandemia, esse aumento de produtiv idade terá efeitos 
deflacionários”.  

Como parte das compras continuará sendo feita à distância, não 
haverá necessidade de tantos vendedores para mostrar os produtos 
disponíveis nas lojas. Assim, parte dos empregos no comércio 
perdidos durante a pandemia não voltarão.  

Mas, o que acontecerá com os ex-vendedores das lojas e ex-
garçons dos restaurantes? Vão todos entregar pizza? Ainda não se 
mediu a consequência desse desemprego tecnológico. 

Mesmo quando teve seu valor reduzido e regras de acesso mais 
rígidas, o Auxílio Emergencial (AE) representou ganho importante 
para as famílias brasileiras, principalmente aquelas no estrato mais 
pobre da população, cujo ganho médio com o benefício, ante um 
cenário caso ele não fosse pago, ultrapassou 70%. 
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Os cálculos são do Centro de Estudos de Conjuntura e Política 
Econômica do Instituto de Economia da Unicamp, a partir da Pnad 
Covid19 de novembro. Entre abril e agosto do ano passado, foram 
pagas parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 em caso de mulher provedora 
de família monoparental, mas os valores de setembro a dezembro 
caíram para R$ 300 e R$ 600, respectivamente.  

Após o 1º. trimestre de 2021, começou a ser paga uma terceira 
rodada do benefício com valores bem menores. Variam de R$ 150 a 
R$ 375. 

!  

Dividindo a população em dez segmentos com a mesma 
quantidade de pessoas e em ordem crescente de renda total familiar 
per capita, o estudo observou, sem o auxílio, a renda efetiva média 
do primeiro décimo (os mais pobres) seria de R$ 36,47 em 
novembro, contra R$ 153,19 com o auxílio. O ganho de 76% mostra 
“a grande desigualdade de renda dentro desse segmento da 
população quando essa transferência não é considerada”, dizem os 
pesquisadores. 
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O estudo observa: 20% da população morava em domicílios 
sem nenhum morador obter renda do trabalho no período. De 
maneira geral, a renda efetiva do trabalho era 6,3% menor face à 
habitual, uma “aproximação” da realidade das famílias antes da crise 
sanitária. 

Todos os segmentos de renda apresentaram ganhos com o 
auxílio. Eles vão caindo conforme a análise avança para as faixas 
mais altas, ressaltando o poder redistributivo do benefício, aponta o 
estudo.  

O segundo decil, por exemplo, viu a renda efetiva média per 
capita subir de R$ 227,40 para R$ 332,98 em novembro, um ganho 
de 32%. Em uma faixa mais intermediária, o quinto decil teve ganho 
de 12%, e o último, de apenas 1%.  

Os pesquisadores ponderam: parte das pessoas declarantes 
receber o auxílio tinham acesso ao Bolsa Família antes da crise. Isso 
não é captado pela Pnad Covid19 do IBGE. 

Observando perfis de raça e gênero, entre as pessoas 
moradoras em um domicílio beneficiado pelo auxílio, 63,7% eram 
negras (32,1% mulheres) e 35,4% eram brancas (18,4% mulheres).  

Apesar de não ter um caráter estritamente focalizado, ou seja, 
não foi desenhado para atender exclusivamente essas populações, na 
prática o AE apresentou maiores impactos nos setores mais 
vulneráveis da sociedade. 

Em um terceiro exercício, o grupo de pesquisadores estimou o 
Índice de Gini. Ele mede a concentração de renda, com zero 
indicando máxima igualdade e um o extremo oposto. Entre a renda 
familiar per capita sem e com o auxílio, ele passa de 0,5429 para 
0,4972. 

A suspensão do auxílio nos primeiros meses de 2021 deve ter 
tido impactos sociais “severos”. O mesmo também pode ocorrer com 
a redução do valor pago a partir de abril desse ano.  

Grupos sociais mais vulneráveis, sem capacidade de realizar 
isolamento social e manter seu sustento, podem ser impelidos a se 
expor à pandemia. Ela não apresenta sinais de controle. 
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Um novo auxílio emergencial começou a ser pago na primeira 
semana de abril de 2021, para combater os efeitos socioeconômicos 
da pandemia. Poderá contribuir para reduzir a taxa de pobreza 
estimada para o primeiro trimestre de 2021, período no qual não 
houve pagamento desse benefício.  

Entre os grupos com redução da taxa de pobreza acima da 
média esperada para a população, estão estudantes de escola 
pública, os 5% mais pobres e os trabalhadores considerados 
“invisíveis”, como aqueles por conta-própria e os sem carteira de 
trabalho, segundo levantamento do Centro de Políticas Sociais da 
Fundação Getulio Vargas (FGV Social). 

O novo auxílio terá valor e escopo menores. No ano 2020, o 
auxílio de R$ 600 mensais foi transferido a 67,9 milhões de pessoas. 
Nos três últimos meses do ano o valor de benefício foi reduzido a R$ 
300.  

O programa anterior custou R$ 293,1 bilhões. O novo auxílio 
terá quatro parcelas mensais em benefícios de R$ 150, R$ 250 e R$ 
375, conforme a composição familiar. Esse programa deve beneficiar 
46,5 milhões de famílias, no valor total de R$ 44 bilhões. 

Em agosto de 2020, no auge do auxílio anterior, a população 
pobre era de cerca de 9,5 milhões, ou seja, 4,52% dos brasileiros. 
Em 2019, antes da pandemia, a taxa de pobreza média foi de 
10,97%. Ao fim de 2020, com queda de 50% do auxílio emergencial 
anterior, a população pobre era de 8,52%.  

A projeção do FGV Social para janeiro a março de 2021, período 
no qual foi retirado o auxílio emergencial, indica taxa de pobreza de 
12,83%, nível pior se comparado ao anterior à pandemia. O cálculo 
considerou como linha de pobreza o da população capaz de viver com 
renda abaixo de R$ 246 mensais per capita. 

A partir de uma normalização pela queda média da taxa e com 
base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 
Pnad Contínua e Pnad Covid19 -, um levantamento qualitativo do 
Centro de Políticas Sociais mostra grupos a se beneficiar mais com a 
volta do auxílio emergencial, em termos de redução de taxa de 
pobreza acima da média esperada para a população total. 
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As mulheres devem ter uma redução da taxa de pobreza 8% 
superior à média esperada para a população como um todo. Para 
crianças entre cinco a nove anos, esse benefício será de 61%. Para 
estudantes de escola pública, de 9,3%. Por renda, na mesma 
comparação, o benefício para os 5% mais pobres deverá ser de 
168%. Considerando os 40% mais pobres, deve ser de 138,2%. 

Para os recebedores do Bolsa Família (BF), o benefício sobe 
para 269%. Já para quem recebe o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), a redução da taxa de pobreza deve ser 17% 
abaixo da média esperada para a população total. Para os 
aposentados, a redução também deve ficar abaixo da média, em 
89,6%.  

Isso acontece porque o novo auxílio evita esses dois grupos. Ao 
mesmo tempo, as regras possibilitam aos beneficiários do BF receber 
o novo auxílio, em determinadas condições. 

O programa, segundo o CPS-FGV, é bem focalizado, porque 
aproveita o Bolsa Família e a estrutura do Cadastro Único. Isso é 
atestado pelos efeitos sobre as crianças, os mais pobres e também os 
chamados invisíveis, como a população desocupada ou os 
trabalhadores sem carteira. Essas características são as existentes 
antes da pandemia.  

Pelo estudo, trabalhadores por conta própria terão redução da 
taxa de pobreza 34,7% superior à média esperada para a população. 
Para empregados sem carteira ou para trabalhadores sem 
contribuírem para a Previdência, o efeito é de 35,6% e de 63,3%, 
respectivamente. 
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Contexto Financeiro 
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Em 2020, o crédito ampliado ao setor não financeiro totalizou 
R$12 trilhões, equivalente a 162,1% do PIB. Esse saldo representou 
expansão de 16,9% no ano, acelerando em relação ao crescimento 
de 9,5% observado em 2019.  

O desempenho do crédito ampliado resultou do aumento nos 
saldos da dívida externa, 23,4%, em função da depreciação cambial 
do ano. Em dólares, a dívida externa do setor não financeiro 
permaneceu praticamente estável. Houve também o crescimento dos 
empréstimos e financiamentos, 15,3%, e dos títulos de dívida, 
15,2%. 

Em 2020, o crédito ampliado a empresas e famílias cresceu 
15,8%, situando-se em R$ 6,6 trilhões (89,6% do PIB), também 
acelerando em relação à expansão de 2019, de 9,4%. Novamente, o 
maior crescimento ocorreu no saldo da dívida externa expresso em 
reais, 25,5%, devido à já mencionada depreciação cambial do ano. 
Em 2019, a dívida externa crescera 4,1%.  

O saldo dos empréstimos e financiamentos expandiram 15,3% 
em 2020, contra 6,8% em 2019. Já os títulos de dívida (mercado de 
capitais privado doméstico) ficaram praticamente estáveis no ano 
(+1,5%), com aumento no estoque de debêntures e redução no de 
instrumentos securitizados, representando grande desaceleração em 
relação ao crescimento de 35,2% de 2019. 
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O saldo das operações de crédito do sistema financeiro nacional 
(33% do crédito ampliado) alcançou R$ 4 trilhões em 2020, 
crescimento de 15,5%, representando aceleração em relação aos 
6,5% de 2019. O crédito a empresas atingiu R$ 1,8 trilhão, alta anual 
de 21,8%, ante -0,1% em 2019. O crédito às famílias situou-se em 
R$ 2,2 trilhões, crescimento de 10,9% no ano, de 11,9% em 2019.  

A relação crédito/PIB atingiu 54,2%, elevação anual de 7,2 p.p. 
Tornou-se o novo pico da série histórica, superando o nível de 2015. 

A expansão do crédito no ano foi influenciada pelas 
contratações destinadas a empresas de menor porte, devido aos 
programas de estímulo ao crédito lançados no segundo semestre para 
combater os efeitos da pandemia. A carteira de crédito a micro, 
pequenas e médias empresas cresceu 31,6% em 2020 ante 6,7% em 
2019.  

As grandes empresas tiveram contratações mais aceleradas nos 
três primeiros meses da pandemia, por isso, o saldo aumentou 
menos: 16% no ano. No ano anterior, tinha ocorrido queda nominal 
(-3,7%) pelo apelo à emissão de debêntures com baixa taxa de juro 
(% CDI). 

Em 2020, o saldo das operações com recursos livres alcançou 
R$ 2,3 trilhões, expansão de 15,2% no ano, após crescimento de 
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14,1% em 2019. O crédito livre a pessoas jurídicas alcançou R$ 1,1 
trilhão, aumento de 21,1% no ano, acelerando em relação à 
expansão de 11,1% em 2019. Em 2020, destacou-se o crescimento 
expressivo da carteira de capital de giro, 46,3%, ante 4,8% em 
2019. 

Nas pessoas físicas, o crédito livre atingiu R$ 1,2 trilhão em 
2020, crescendo 10,4% no ano, menos se comparado a 16,6% em 
2019. Sobressairam-se as operações de cartão à vista, veículos e 
crédito consignado. 

O crédito direcionado atingiu R$ 1,7 trilhão em 2020, com 
elevação de 15,9% no ano, após retração de 2,4% em 2019. Aliás, 
foi primeira elevação anual da carteira desde 2015, impulsionado 
pelos programas de crédito às empresas de menor porte lançados no 
segundo semestre.  

A carteira concedida a empresas atingiu R$ 689 bilhões em 
2020, o que representou aumento de 23% ao ano, após contração de 
14% em 2019, refletindo as contratações em outros créditos 
direcionados. Nas operações para pessoas físicas, saldo de R$ 1 
trilhão, a variação anual atingiu 11,6% (6,6% em 2019), sustentado 
pelo crédito rural e imobiliário. 

As concessões de crédito totais (em lugar do avanço de saldos 
visto antes) cresceram 5,2% em 2020, principalmente em função do 
crescimento das contratações com empresas, 10,8%. As concessões 
às famílias variaram só 0,4% no ano.  

O Indicador de Custo de Crédito (ICC), média do custo de toda 
a carteira do sistema financeiro, situou-se em 16,8% a.a. no fim de 
2020, menor valor da série, iniciada em 2013. Isso significou redução 
de 3,5 p.p. no ano, após estabilidade, -0,1 p.p., em 2019.  

No crédito livre não rotativo, ocorreu redução anual de 4,6 p.p., 
para 22,3%, igualmente atingindo o piso da série histórica. O spread 
geral do ICC situou-se em 11,8 p.p., acumulando redução de 2,6 p.p. 
no ano. 
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A taxa média de juros das contratações terminou o ano de 2020 
em 18,4% a.a., recuo interanual de 4,2 p.p., após declínio de 0,3 p.p. 
em 2019. O spread geral das taxas de juros das concessões situou-se 
em 14,5 p.p., também apresentando diminuição em 2020, 3,3 p.p., 
de redução de 1,2 p.p. em 2019.  

No crédito livre, a taxa de juros atingiu 25,5% a.a., diminuindo 
7,9 p.p. no ano e atingindo o menor valor da série iniciada em 2011.  

No crédito às famílias, a taxa média atingiu 37% a.a. em 
dezembro, igualmente a menor da série, reduções de 9 p.p. em 
termos interanuais e de 1,2 p.p. no mês.  

Nas contratações com empresas, a taxa livre alcançou 11,7% 
a.a., representando redução de 4,6 p.p. em relação ao mesmo mês 
de 2019.  

Excluindo-se as operações rotativas, a taxa média de juros do 
crédito livre situou-se em 20,3%, recuando 4,5 p.p. no ano e 0,7 p.p. 
no mês. 

A inadimplência do crédito geral caiu no ano 2020. Ocorreram 
reduções no nível de atrasos de pessoas jurídicas (-0,9 p.p.) e físicas 
(-0,7 p.p.), parcialmente influenciadas pelas renegociações e 
prorrogações de dívidas ocorridas no contexto da pandemia. 
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A base monetária alcançou R$ 410,2 bilhões em dezembro, 
elevação de 29,6% no ano (+4,8% no ano anterior). O papel-moeda 
emitido aumentou +32% no ano, enquanto as reservas bancárias 
registraram aumento de +10,7% no ano. 

Na posição de dezembro de 2020, contribuíram para a 
expansão da base:  

1. as operações do Tesouro Nacional (R$ 25,2 bilhões);  

2. as da Linha Temporária Especial de Liquidez (R$ 27,8 bilhões); 
e  

3. os depósitos de instituições financeiras (R$ 3 bilhões), 
provenientes das liberações de recursos de depósitos a prazo e 
de poupança.  

Apresentaram contração:  

1. as operações com Títulos Públicos Federais (R$ 19,5 bilhões, 
resultado das colocações líquidas de R$ 179,4 bilhões no 
mercado primário e compras líquidas de R$ 159,9 bilhões no 
secundário);  

2. as operações do setor externo (R$ 12,8 bilhões);  

3. as com derivativos (R$ 8 bilhões); e  

4. Outras Contas (R$ 7,8 bilhões), destacando-se o impacto da 
Conta de Pagamentos Instantâneos. 

Os meios de pagamento restritos (M1) atingiram R$ 622,8 
bilhões em dezembro, crescendo 39,1% no ano (+9,1% no ano 
anterior). 

O M2 totalizou R$ 4,0 trilhões, aumento de 28,6% ano (ante 
8,7% em 2019). As elevações mais expressivas ocorreram nos 
depósitos de poupança +22,4% no ano) e depósitos a prazo +56,3% 
no ano). Em 2020, ocorreram captações líquidas de R$ 166 bilhões 
nos depósitos de poupança (R$13 bilhões em 2019) e de R$ 508 
bilhões nos depósitos a prazo (R$ 55 bilhões em 2019).  

O M3 alcançou R$8,0 trilhões, elevações de 2,9% no mês e de 
18% ano (+7,7% em 2019). O saldo das quotas de fundos do 
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mercado monetário, principal componente do M3, somou R$3,8 
trilhões (+3,7% no mês e +9% no ano).  

O M4 atingiu R$ 8,5 trilhões em dezembro de 2020, com 
aumento respectivo de 16,8% no ano. O M4 representava 97% do 
PIB de R$ 7,004 trilhões em 2018. Elevou-se para 98% do PIB de R$ 
7,407 trilhões em 2019. Saltou para 114% do PIB de R$ 7,410 
trilhões em 2020, ou seja, considerando um PIB estagnado em 
termos nominais. 
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PARTE I – Política 
Econômica  

em Curto Prazo 
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2. Política Monetária  

Debate sobre Política Monetária 

Regime de Meta em Inflação 

O objetivo monetarista do controle da emissão de moeda foi 
predominante a partir da crise dos anos 70. As “crises do petróleo” 
levaram a inflação dos Estados Unidos a atingir 14% ao ano em 
1979.  

O presidente Paul Vocker do Fed reagiu ao colocar a taxa de 
juro em 22% aa. Conduziu os países endividados com “a reciclagem 
dos petrodólares” à moratória da dívida externa. 

No início do segundo mandato do governo FHC, o regime de 
meta de inflação começou a ser usado, conjuntamente com o regime 
de câmbio flexível. O novo-classicismo da Economia da Oferta, 
baseado na pressuposição de todos os agentes econômicos terem 
expectativas racionais, ganhou status de novo regime monetário.  

Baseados nessa “Economia da Confiança”, os Bancos Centrais 
atuam como fossem guias das expectativas inflacionárias. No jargão 
“economês”, usam a taxa de juros como o principal instrumento para 
atingir o objetivo único de “ancoragem das expectativas”. 

Ao completar o “Tripé Econômico” com uma política fiscal com 
meta de superávit primário, essa política econômica em curto prazo 
virou a Santíssima Trindade louvada pelo neoliberalismo 
predominante no jornalismo econômico brasileiro. Ousar contra ela, 
como foi feito pela mal-afamada Nova Matriz Macroeconômica, 
durante o primeiro governo da Presidenta Dilma Rousseff, virou 
pecado mortal. 

A condenação ao inferno perdurou, apesar de ela tentar “pagar 
os pecados” da tentativa de mudança da relação câmbio / juros, 
competição por juros baixos nos empréstimos dos bancos públicos e 
desoneração fiscal de setores produtivos, aproveitando-se da folga 
concedida pela queda da dívida líquida (e não da dívida bruta). A 
volta da Velha Matriz Neoliberal com Joaquim Levy, preposto de O 
Mercado, não só não angariou apoio político, como também afastou a 
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própria base eleitora. Logo, o presidencialismo acabou golpeado pelo 
semiparlamentarismo. 

Houve uma mudança chave na política monetária norte-
americana e europeia, como sempre absorvida com grande atraso em 
Terrae Brasilis. Nos últimos doze anos, de forma intermitente, a 
atuação dos Bancos Centrais tem permitido excesso de liquidez nos 
mercados de dinheiro. 

As operações de QE (Quantitative Easing) foram introduzidas 
pelo Fed – o Banco Central dos EUA –, a partir de novembro de 2008, 
para evitar a derrocada do sistema financeiro na crise dos ativos 
alavancados em créditos imobiliários. Jogou-se uma “pá-de-cal” no 
monetarismo.  

Não só se falseou a ideia de o aumento da oferta de moeda 
acima do crescimento do produto real validar o aumento do produto 
nominal pela inflação. A eficácia do sistema de meta de inflação tem 
sido posta à prova em Grande Depressão inflacionária. 

O imenso afrouxamento monetário, realizado pelos Bancos 
Centrais nos países desenvolvidos, e copiado pelos dos 
subdesenvolvidos ou “emergentes”, durante a pandemia da covid-19, 
não impulsionou o aumento da inflação. O papel das taxas de juros 
de curto prazo, por sua vez, tornou-se menos relevante durante a 
fase cíclica de política monetária “empurrar corda”. 

A política monetária é assimétrica. É poderosa para provocar 
uma retração econômica, mas inoperante para incentivar por si só 
uma expansão econômica. Uma corda serve para laçar um touro, mas 
se ele dispara em sua direção, ela não serve para o retroceder... 

Em uma atitude arriscada pelo fato de não serem emissores de 
moeda conversível em dólar, em qualquer lugar, alguns países em 
desenvolvimento têm se utilizado de operações de QE na tentativa de 
estimular a economia na Era da Covid. O Brasil deve ser visto como 
um caso à parte porque o Banco Central tanto provê como recolhe 
liquidez do sistema através das operações compromissadas, em curto 
prazo, garantidas por títulos públicos federais.  

Esse “QE tupiniquim” não seria transparente. Seja autônomo ou 
não, o Banco Central do Brasil carrega títulos de dívida pública em 
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sua carteira livre. Quando os coloca em circulação no mercado aberto 
[open Market], na prática, dá liquidez a esses papéis emitidos pelo 
Tesouro Nacional. Ajuda a carregar, assim, boa parte da dívida 
pública mobiliária. 

Agora, economistas refletem sobre a necessidade de se aplacar 
os efeitos da retração econômica na pandemia. Próximo da 
comemoração de ½ século desde o dólar deixar de ser lastreado em 
ouro, em 15 de agosto de 1971, o dinheiro físico até como papel-
moeda poderá deixar de existir. As transações monetárias passaram a 
ser escrituradas por meio eletrônico, mas não apenas isso mudou. 

A expectativa de crescimento potencial das economias maduras 
caiu, devido à redução do ritmo de aumento da população, seja pela 
queda da taxa de natalidade, seja pelo envelhecimento por causa do 
aumento da longevidade humana. Quanto à queda de produtividade, 
relaciona-se ao menor grau de exploração da força do trabalho, 
barrado por conquistas sociais.  

Esses fatores combinados, supostamente, apontam para a 
retração da demanda agregada. Daí economistas pré-keynesianos, 
inspirados na Física Mecânica de Isaac Newton, dizem eles afetarem a 
taxa de juro real condicionante do equilíbrio monetário.  

Sua diminuição, por sua vez, contribuiu para reduzir a taxa de 
juro de mercado consistente com uma economia em operação à 
capacidade plena e inflação estável. A visão de Knut Wicksell 
(1851-1926) ainda perdura como referência para a política monetária 
contemporânea. 

Por ela, embora a política monetária esteja onipresente no 
debate especializado, ela não é onipotente e seus controladores não 
são oniscientes. As variáveis determinantes da hipotética “taxa 
natural”, conhecida ex-post com a constatação de um equilíbrio 
monetário sem processo cumulativo, são deconhecidas pelos Bancos 
Centrais.  

Em Grande Depressão deflacionária, não há risco de inflação de 
demanda, mas sim de inflação de custos pela quebra de oferta, por 
exemplo, por ruptura das cadeias produtivas, problema nos 
transportes enfrentado pelo comércio internacional, quebra de safra – 
e consequente inflação de alimentos. Por isso, os Bancos Centrais dos 
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países do capitalismo central não têm muito a fazer com a taxa de 
juros, nesse cenário após uma Grande Depressão deflacionária.  

Na periferia do capitalismo, os Bancos Centrais lidam com o 
problema crucial da relação câmbio/juros. Com estes muito baixos, 
inclusive por causa do impacto monetário de balanço comercial 
superavitário pela exportação de commodities, o risco é a 
“dolarização”. A fuga de capitais, para a especulação com a divisa 
estrangeira, pode contaminar o uso dela como reserva de valor e 
unidade de conta, um passo para levar ao descontrole da inflação. 

Nos países avançados, os Bancos Centrais se acomodam à 
inércia. Apesar de eles operarem com juros negativos por si só não 
provoca a retomada do crescimento da renda e do emprego. 
Resultam em menor custo do endividamento público e maior risco de 
inflação de ativos com rendas variáveis.  

No ano de início da pandemia, houve a suspeita da política 
monetária estar em uma encruzilhada. Como uma Grande Depressão, 
de início, deflacionária, por causa do excesso de capacidade produtiva 
ociosa, menor tendia a ser a inflação e mais baixa poderia ser fixada 
a taxa de juros, até seu “zeramento” – e os juros reais se tornarem 
negativos.  

Naquelas condições, todo Banco Central, antes tendo imaginado 
sua autonomia ser apenas para “brincar de gangorra” (quando a 
inflação estivesse no alto ele simplesmente elevaria a taxa de juro), 
teve de rever seus conceitos. Sobraria para ele o papel de provedor 
de liquidez, pois era a única instituição com a prerrogativa de 
emissão monetária: compra títulos de dívida pública e entrega 
dinheiro.  

Para sorte de sua mitologia de ser destinado apenas a usar um 
único instrumento – juros – e ter uma única meta – combate à 
inflação –, a inflação voltou! Embora seja uma inflação de custos, 
devido à quebra das cadeias produtivas e comerciais globais, e na 
periferia ter se somado à inflação importada e à inflação de alimentos 
e energia pela quebra de oferta por causa da crise hídrica (seca), “os 
bons tempos voltaram”! Voltou a elevação da taxa de juro para a 
necessária capitalização das reservas financeiras! Viva! 
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Orientação para o Banco Central 

Sem destacar a importância de uma política de crédito, resta 
aos economistas-chefes de bancos com a função de monitorar a 
Autoridade Monetária a engabelação em financês. É o velho truque de 
criar um jargão compreensível apenas para “entendidos” e obscuro 
para leigos, isto é, todos os demais. 

Um economista-chefe adverte à Autoridade Monetária em seu 
palanque na “grande” imprensa brasileira: “seria um erro retirar o 
‘forward guidance’”. 

Segundo essa linguagem esnobe, conferida a um PhDeus por 
alguma norte-americana, “forward guidance” (FG) – orientação lida 
como prescrição futura – “torna a função-resposta da política 
monetária por parte do Banco Central mais transparente”. Leia-se: 
mais submissa à índole de O Mercado. Consequentemente, 
“melhoraria a coordenação das expectativas dos participantes de 
mercado sobre as ações futuras da instituição”. 

Em português mundano, a FG anuncia de antemão qual é o 
caminho reto para ganhar mais dinheiro sem risco de marcação-a-
mercado pelo impacto de uma oscilação de juro em seu negócio. O 
Mercado busca pautar a Autoridade Monetária – e racionalizar a 
submissão desta aos seus desígnios pecuniários. 

O FG não representa uma promessa imutável. A leitura, ou 
melhor, a tradução de uma ata do Copom (Comitê de Política 
Monetária) pode sugerir, por exemplo, a tendência de a Selic 
permanecer estável por um período relativamente longo.  Ou com 
viés de alta. Ou com viés de baixa. 

Esse anúncio é visto quase como um compromisso contratual, 
mesmo quando as expectativas se revertem em relação às projeções 
de inflação em seu “cenário básico”. Os economistas-chefe creem na 
própria onipotência de se tornarem oniscientes ao levantarem a 
hipótese de manutenção de determinada regularidade até o breve (e 
incerto) futuro. Extrapolam sua prepotência em arrogância cognitiva. 

Assim, pautam a Autoridade Monetária, caso a realidade insistir 
em os contrariar. Eles se arrogam em atribuir a si próprio um direito a 
benefício (bônus) por deter esse imenso poder. Coitados dos 
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fixadores da taxa de juro se ela continuar muito abaixo da necessária 
à renda fixa ou, no financês, “se a taxa de inflação superar a meta 
oficial para o horizonte correspondente”.  

Para proteção do futuro profissional de seus membros, o 
COPOM também pode ter ousado, preventivamente, condicionar a 
estabilidade dos juros à “manutenção do regime fiscal” (sem 
alteração da política de austeridade) e à “ancoragem das expectativas 
de inflação de longo prazo” – outro imaginário subjetivo sem 
comprovação em dados objetivos. Aí ele ganha um tempo para 
permanecer na inoperante inércia. 

Representantes do Comitê de Política Monetária se eximem de 
ousar uma mudança de comportamento, desobediente às diretrizes 
de O Mercado. Apelam para o argumento de eventual “flexibilização 
das condições fiscais”, lamentavelmente, os levaria a desconsiderar o 
FG.  

Esses pronunciamentos dos componentes da chamada 
Autoridade Monetária indicam essa atitude de rebeldia estar 
associada à punição pelo desrespeito governamental à louvada Regra 
do Teto dos Gastos (RTG). Esta nada mais é senão a capacidade 
humana de se acorrentar – e jamais reconhecer e sair de um 
equívoco mental.  

Portanto, a manutenção dos juros estáveis por um maior prazo 
só não seria mais provável por sempre existir um bode-expiatório à 
mão – O Governo – para justificar a mudança de rumo. Risco fiscal 
provoca risco cambial e daí um risco inflacionário e depois uma 
elevação do juro: o mecanismo de transmissão causal é simples 
assim... 

O cumprimento da RTG por vários anos, segundo os sábios de 
O Mercado, garantiria a gradual reversão do déficit primário. 
Naturalmente, só será alcançada com cortes das despesas com o 
funcionalismo público, dos gastos da previdência social com 
aposentados, depois de 35 anos de trabalho, dos dispêndios com 
programas sociais ou dos investimentos.  

Nada disso incomoda a O Mercado incapaz de empatia. Sequer 
imagina todos esses cortes implicar em menor demanda efetiva e, em 
consequência, menor fluxo de renda futura.  
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A maior fonte de acumulação de estoque de capital vem de 
fluxo de renda do trabalho. Mas o individualismo metodológico é 
instintivo e não permite essa visão sistêmica ou holista. 

A dinâmica das contas públicas sugere ser difícil reduzir ainda 
mais as despesas discricionárias sem controle de fluxo. Elas já 
representam menos de 10% do total dos gastos. Esses desembolsos 
já estão supostamente próximos do patamar mínimo requerido para 
permitir o funcionamento adequado do governo central. 

Os dispêndios com o funcional ismo e as despesas 
previdenciárias e assistenciais respondem por cerca de 70% dos 
gastos totais. A depender da conjuntura, embutem crescimento 
vegetativo superior à inflação.  

A folha de pagamentos diminuirá até 2022 em função da não 
concessão de reajustes salariais no ano corrente e no próximo ano, 
bem como da contratação de servidores em número menor sem 
reposição de aposentados nos últimos anos. Aumentará a exploração 
dos servidores públicos restantes.  

As despesas da Previdência e da Assistência Social, por sua vez, 
têm sido controladas pelo proposital processamento mais lento dos 
pedidos de concessão (e revisão) de benefícios. Essa lerdeza, no 
entanto, só é capaz de retardar os desembolsos, não reduzindo os 
gastos se os demandantes não morrerem antes... 

A alternativa de desviar a destinação dos recursos das emendas 
de parlamentares de forma permanente para custear programas 
sociais do governo não terá sucesso, dado ele estar à mercê do 
Centrão fisiológico. A proposta de gente de O Mercado não é 
razoável, não por “desrespeitar a independência de poderes”, mas 
sim por “desconsiderar a forma de atuação oportunista dos 
congressistas”. 

De acordo com a contumaz ladainha de quem se arvora ser o 
porta-voz de O Mercado, “a RTG não será cumprida nos próximos 
anos sem ocorrerem cortes nos dois principais destinos dos recursos 
públicos: Assistência Social e gastos com funcionalismo”. Não 
contempla a possível alternância de poder na eleição de 2022. 
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Ao contrário de desconsiderar o FG, O Mercado defende “o 
fortalecimento desse mecanismo, com um maior detalhamento sobre 
a provável reação da Autoridade Monetária no caso de 
aprofundamento do desequilíbrio fiscal”. Os integrantes do Copom 
devem punir os administradores da dívida pública, elevando seus 
encargos financeiros, para o caso de eventual desrespeito ao regime 
fiscal. Aumentarão o déficit nominal do setor público. 

Pauta ainda mais o Comitê da Política Monetária ao exigir 
também ele explicitar em seus documentos o que entende por regime 
fiscal e descrever as situações quando o desrespeito da RTG elevaria 
as expectativas de inflação – e exigiria uma resposta monetária 
tempestiva. Seu mundo se reduz a regrinhas cerceadoras pré-
anunciadas para obter onisciência sobre o futuro incerto. 

O problema de descumprimento da RTG, para O Mercado, é o 
Executivo deixar de apresentar uma estratégia capaz de garantir o 
declínio gradual da dívida bruta como percentual do PIB em um 
intervalo de tempo razoável. O pagamento de juros acima de tudo, O 
Mercado acima de todos! 

Ora, é óbvio o temor Dele com a estratégia keynesiana: ou 
volta a crescer a arrecadação fiscal, como resultado da retomada do 
crescimento da renda através de investimentos públicos produtivos 
em parceria com o setor privado, ou aumenta a carga tributária dos 
ricaços! 

Eliminando casos de ampliação do crescimento potencial ou de 
forte choque inflacionário, a solvência da dívida pública depende da 
magnitude do resultado primário. O prócer de O Mercado não titubea 
em afirmar: “é inegável o corte de gastos ser uma estratégia melhor 
para redução da relação dívida pública/PIB em lugar da elevação de 
impostos, ainda mais quando a carga tributária é bastante alta frente 
à de outros países emergentes”.  

Apesar disso, teme a rejeição do presidente populista de direita 
a todas as propostas de diminuição de gastos. Isso indica a criação 
de programas sociais ter de vir da elevação da carga tributária, 
exceto se a decisão seja a de aumentar o déficit nas contas públicas. 
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Ameaça, se houver uma alta de impostos, diminuir o 
crescimento potencial senão elevar a inflação. Ora, pois... Quando e 
onde tributação elevou inflação?! Ou causou recessão?! 

Um aumento da receita fiscal superior à elevação de gastos 
garantiria uma trajetória mais favorável para a dívida pública. Com 
essa política fiscal não haveria necessidade de “aperto monetário”, 
mesmo com um eventual descumprimento da sacrossanta RTG. O 
Mercado parece temer mais a eutanásia dos rentistas em lugar de 
impedimento da rota de fuga dos sonegadores para paraíso fiscal. 

Do mesmo modo, discorda do argumento de as mudanças 
supostamente frequentes das políticas de governo e os preços de 
ativos muito suscetíveis aos eventos nos países centrais impedem a 
utilização da sacrossanta FG no Brasil. Mesmo nessas circunstâncias 
voláteis, os participantes de O Mercado teriam poucas dúvidas a 
respeito da trajetória futura dos juros, caso o FG apresentasse uma 
ampla avaliação do Copom sobre as perspectivas para a economia, 
bem como sobre sua função de reação.  

A falta de clareza sobre esses fatores futuros (incertos e/ou 
desconhecidos) tornaria indispensável uma orientação precisa sobre 
as possíveis respostas monetárias para diferentes cenários, inclusive 
o de deterioração das contas públicas. Moldar o futuro é sua vã 
esperança! Evitar MtM (marcação-a-mercado) é sua grande 
esperança! 

Em suma, o FG não é apenas um instrumento para alavancar 
estímulos monetários quando o cenário é otimista. A prescrição futura 
também é um mecanismo muito útil em ambientes de incerteza ou 
pessimismo.  

O Mercado justifica o uso do FG como uma camisa-de-força. 
Seria mais uma regrinha contra o arbítrio de um Banco Central 
autônomo em relação a O Mercado.  

“Ao deixar mais clara a função de reação da Autoridade 
Monetária, o FG garantiria uma coordenação mais eficiente das 
expectativas de mercado, para o horizonte de previsão, e contribui 
para a redução da volatilidade dos preços dos ativos”. Faltou, nessa 
habitual retórica, apenas a palavrinha-mágica com a qual qualifica 
todo seu vocabulário recorrente: eficiente... 
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Transparência ou Dubiedade 

Quem fala em nome de O Mercado acredita em a elevada 
credibilidade do Banco Central ser um fator crucial para essa 
ancoragem das expectativas dos economistas-chefes dos bancos 
continuarem ancoradas ao redor do centro da meta de 3,5% em 2022 
e 3,25% em 2023? Tem fé em “expectativas ancoradas” 
determinarem a taxa de inflação? Por qual razão os oligopólios 
fixadores de preços [price-makers], sofrendo choques de custos, não 
os repassariam aos preços e se submeteriam aos tomadores de 
preços [price takers]?  

Cabe elogio à evidente melhoria das estatísticas e publicações 
de informações por parte do Banco Central do Brasil. A instituição não 
apenas explica melhor os seus modelos e as variáveis utilizadas como 
divulga as estimativas para todos os coeficientes e seus intervalos de 
confiança. É possível conhecer as variáveis com maior peso para o 
Copom na determinação da inflação.  

O Banco Central conduziu bem o enfrentamento da crise da 
covid-19. Em resumo, ele adotou quatro tipos de medidas:  

1. redução da Selic, até 2% aa em agosto de 2020;  

2. rápida oferta de liquidez, com redução da exigência de 
depósitos compulsórios e mais de uma dezena de medidas de 
modo a somar mais de R$ 2 trilhões de concessão de crédito e 
liberação de capital das instituições financeiras;  

3. sinalização futura (forward guidance) como instrumento auxiliar 
à redução da Selic;  

4. intensa política cambial, lidando como possível com as 
oscilações cambiais no início da crise, adquirindo reservas em 
meados do ano, e cuidando das pressões por dólar quando o 
overhedge contratado no começo da crise venceu em fins de 
2020. 

Ademais, com o Orçamento de Guerra, o Banco Central do 
Brasil foi autorizado a comprar ativos privados e títulos públicos em 
mercados secundários. Assim, foi habilitado a evitar deflação de 
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ativos e perda patrimonial das instituições financeiras, bem como a 
administrar a curva de juros da dívida pública.  

Embora permitido, ele não executou estas políticas de balanço. 
Alternativamente, em conjunto com o Tesouro, optou por não 
sancionar os juros mais altos pedidos na ponta longa. Encurtou a 
duration da dívida pública, política eficiente na redução do serviço da 
dívida. 

Após esses merecidos elogios, o prócer de O Mercado delira 
com o pensamento dominante em sua mente. “O esforço da 
Autoridade Monetária para manter ancoradas as expectativas de 
inflação quatro trimestres à frente tem uma enorme contribuição para 
a estabilidade da inflação corrente ao redor da meta”.  

Para ele, os preços de serviços teriam uma memória 
inflacionária mais expressiva e seriam mais influenciados pela 
inflação total em comparação aos preços dos demais bens. Além 
disso, a inflação de serviços seria mais afetada pelo ritmo de 
atividade. 

Evidentemente, ele não está falando de preços administrados 
de serviços de utilidade pública. Está se referenciando à elasticidade 
da demanda: se os consumidores suportam ou não a inércia 
inflacionária. 

Os modelos construídos pelos próprios economistas-chefes de 
bancos também teriam confirmado aquilo colocado a priori como 
fosse um mero processamento de inputs. Esses modelos foram 
alimentados para produzir como output o diagnóstico da alta recente 
da inflação advém do descontrole fiscal, do choque de demanda e do 
repasse cambial, tanto para preços livres como administrados. Ora, 
deixaram de fora a quebra de oferta e o choque de custos. 

O grupo Habitação subiu mais no IPCA por causa de energia 
elétrica (seca), além da taxa de água e esgoto. Depois, foi a inflação 
de Alimentos (carnes) e a de Transporte (combustívels). Nos 12 
meses anteriores a junho de 2021, o IPCA atingiu 8,35%. 

O problema é os criadores acreditarem as criaturas lhes 
permitir um estado de certeza sobre o futuro! Confira abaixo o 
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desplante a respeito da cobrança dos passos vindouros. O mecanismo 
de mercado é visto como uma máquina perfeitamente regulada! 

“O Relatório de Inflação de março de 2021 estima uma alta 
temporária da taxa Selic de um ponto percentual (pp) durante quatro 
trimestres reduzir a inflação IPCA acumulada em 12 meses em 0,26 
pp após quatro trimestres. O documento também indica uma 
depreciação cambial de 10% eleva a inflação em 0,70 pp, com o 
maior aumento sendo o da inflação de alimentação no domicílio de 
1,40 pp”. 

A ausência de análise realista das atuais circunstâncias políticas 
se torna evidente quando louva a possível descoordenação da política 
monetária em relação a outros instrumentos de política econômica, 
em especial, a política fiscal expansionista. “Dando prosseguimento 
ao trabalho de convencimento das equipes na direção da instituição, 
nas últimas décadas, o aumento da transparência e o bom trânsito do 
atual presidente do Banco Central do Brasil junto ao governo e aos 
líderes partidários ajudaram bastante na aprovação no Congresso da 
autonomia formal da Autoridade Monetária”. 

O reducionismo da complexidade do mundo real, passível de 
múltiplas interpretações, à realidade modelada com base no 
imaginado pelo pensamento dominante nada mais é senão a também 
redução do debate público plural.  

Os economistas-chefes midiáticos fazem lobby em favor de 
coisas como o ‘forward guidance’. Apresenta-o como instrumento-
chave para a coordenação das expectativas de mercado sobre a 
função de reação da política monetária. 

Lobby pode ser utilizado para designar um grupo de 
economistas organizados em torno de um objetivo em comum de 
formar a opinião especializada. Eles tentam interferir nas decisões do 
Poder Executivo e Legislativo para estas coincidirem com os seus 
interesses. 

Este é, em última análise, o papel-chave de economistas-chefes 
em suas colunas no jornalismo brasileiro sem debate plural entre as 
diferentes correntes de pensamento econômico. Lamentável. 
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Outros se queixam Banco Central ter deixado de ser 
considerado uma caixa preta. Lamentam seu excesso de 
transparência. Operadores e analistas de O Mercado reclamam, de 
forma reservada, da sinalização explícita sobre o rumo dos juros no 
médio prazo. 

O argumento central dos reclamantes do excesso de 
transparência é o Banco Central do Brasil não conseguir prever com 
exatidão o que vai fazer seis meses adiante. Assim, apenas sinaliza 
fraqueza ao se apegar antecipadamente a um cenário de menor alta 
de juros. Isso, segundo esse raciocínio, levou a uma maior 
desancoragem das expectativas de inflação.  

O mau uso da transparência acaba sendo contraproducente.                             
Depois de o ex-presidente do Federal Reserve (Fed) Alan Greenspan 
se orgulhar por ser dúbio nos seus pronunciamentos, os Bancos 
Centrais caminharam do segredo quase absoluto das suas operações 
para uma transparência crescente. No Brasil, até a criação do Copom, 
em 1996, o Banco Central dizia se comunicar apenas pela sua mesa 
de juros. 

A transparência ajuda na política monetária porque quando o 
participante do mercado entende o movimento do Banco Central, 
antecipa os movimentos. Ele já caminha na direção desejada de 
acordo com o viés de baixa (compra títulos de dívida pública 
prefixados) ou o viés de alta (compra pós-fixados). Tem também 
pavor de correr risco de eutanásia do rentista: a taxa de inflação 
superar a taxa de juro. 

No entanto, haveria uma dosagem ótima para a transparência. 
Se for ultrapassada, poderia ser contraproducente.  

A sinalização de ajuste parcial dos juros é vista como correta. 
Mas se queixa da Autoridade Monetária não assumir um compromisso 
imutável com um certo ajuste de juros. É parte do regime de metas 
de inflação a chamada de “inflation forecast targeting”, ou seja, mirar 
as projeções de inflação.  

Se as coisas mudarem, em qualquer momento futuro, o Copom 
fará diferente. Ele se compromete apenas a fazer o possível – e nem 
sempre isso é o necessário – para cumprir a meta de inflação. 
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Um dos grandes teóricos de política monetária, Alan Blinder, 
defende a transparência em um livro clássico sobre a operação dos 
Bancos Centrais. Sistemas de metas de inflação necessitam dessa 
transparência. No entanto, a comunicação do Banco Central do Brasil 
sempre deixa espaço para adequar a sua ação a crescentes riscos 
inflacionários. 

Há limites para a transparência, dadas as complexidades de 
operar a política monetária no mundo real, sobretudo, a dificuldade 
de os mercados entenderem mensagens cheias de nuances e de 
ressalvas sobre incertezas futuras.  

O problema não é exatamente a sinalização em si. Ocorre O 
Mercado não gostar ou concordar com a antecipação do Banco 
Central sobre o cenário prospectivo. Daí reclama por isso não lhe 
render maiores juros reais. 

Acha sutil demais essa diferença entre transparência e 
explicitude das decisões futuras de política monetária. Transparência 
é abrir dados, projeções, toda a sorte de informações. Outra coisa é 
ser explícito sobre a trajetória futura dos juros.  

Os agentes de O Mercado desejam entender isso como fosse 
um compromisso contratual para poderem especular sobre o futuro 
com menor grau de incerteza. No entanto, quando o Banco Central 
não assume o compromisso com certa trajetória de juros se dilui o 
efeito pretendido de influenciar a visão de O Mercado sobre qual será 
a trajetória dos juros no futuro incerto para todos. 

A confusão do onisciente e onipotente O Mercado faz entre 
compromisso e sinalização condicional é de pressão óbvia sobre a 
Autoridade Monetária. Quando começou a ser mais transparente 
sobre os passos futuros, deu uma sinalização condicional de um corte 
de juro para a reunião seguinte. Mas, como o cenário ficou menos 
positivo, manteve o juro inalterado – e sofreu críticas por não cumprir 
o seu “compromisso”! 

Os Bancos Centrais mais maduros divulgam a trajetória 
esperada de juros, e não só da inflação. Há entendimento de um 
“guidance” [sinalização para os juros] mudar se as condições 
mudarem.  
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A ansiedade é a sinalização ser incerta além do médio prazo, 
por exemplo, com foco no fim do ano. O Mercado quer ter segurança 
para comprar ou vender – e faturar com certeza! Capitalismo sem 
risco! 

Modelo ou Julgamento 

É cultivado um mito a respeito dos segredos dos modelos de 
projeção de inflação do Banco Central. Acreditando em fantasma, os 
jornalistas cobram ele abrir os detalhes de seus modelos de projeção 
de inflação.  

Os “especialistas” em políticas monetária pregam já ser hora de 
o Brasil se alinhar às melhores práticas internacionais. Outros mais 
sábios veem danos potenciais à credibilidade do Banco Central ele 
aceitar essa fantasia de ser escravo da Matemática nas suas decisões 
sobre os juros, com menos espaço para o julgamento. 

As informações a respeito de O Modelo, publicadas em um boxe 
do Relatório de Inflação do Banco Central do Brasil, em dezembro de 
2020, consistem em cinco equações matemáticas incompreensíveis 
para os não iniciados, repletas de letras gregas, como alfa, pi, delta e 
teta. Esses pressupostos segredos, guardados a sete-chaves, dão ar 
de credibilidade para quem não questiona com base na simples 
racionalidade: se as decisões do COPOM são técnicas ou exatas (tipo 
“certo” ou “errado”), por qual razão seus membros divergem e 
votam? 

É possível em um sistema complexo com múltiplos 
componentes interativos resultantes em configurações dinâmicas 
saber exatamente quanto, por exemplo, a inflação sobe quando uma 
recessão aumenta o grau de ociosidade da economia? Ou qual é a 
inércia se todos os preços relativos variam? 

As projeções de inflação feitas pelo Banco Central são 
relevantes apenas se não existir aleatoriedade, isto é, “um cisne 
negro para falsear a teoria de todos os cisnes serem brancos”. Eles 
costumam sinalizar os passos futuros de política monetária apenas 
para quem aprecia o autoengano.  
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Cenário “científico”, para economistas, é a seguinte gangorra: 
se a taxa de inflação estiver muito abaixo da meta de inflação, em 
tese pode abaixar para juros menores; se está muito acima do alvo, 
os juros devem subir. Difícil, né? Necessita ser PhDeus para saber 
fazer essa tentativa-e-erro gradualmente experimental?! 

A macaqueação vem de copiar outros Bancos Centrais. O Fed 
[Federal Reserve, Banco Central americano] permite baixar o código 
fonte dos modelos usado. É só apertar um botão e replicar a projeção 
para se iludir com a Economia apresentada como uma Ciência Exata. 

Os riscos na abertura dos modelos é O Mercado achar as 
projeções de inflação nas decisões do Comitê de Política Monetária 
serem irrevogáveis. Se ele é sobrenatural, tem de ser onisciente, 
sendo assim, não pode mais mudar de opinião emitida sobre o futuro 
e deixa de ser onipotente. Snif, snif... 

Outro risco é eventualmente haver algum questionamento sério 
sobre a metodologia adotada pelo Banco Central por parte de um 
econometrista igualmente crente na capacidade desses modelos 
prenunciar algum fato futuro relevante para as decisões cruciais. 
Quando estas são tomadas, mudam o contexto de maneira 
irreversível, ou seja, os erros não podem ser corrigidos sem prejuízos 
para muitos agentes econômicos. 

Os adoradores da hipótese de expectativas racionais se 
distinguem pelo autoengano. Imaginam todos os agentes econômicos 
pensarem como os sábios economistas, no caso, eles próprios!  

Com base nessa imaginativa hipótese, inventaram o regime de 
metas de inflação para, basicamente, gerenciar as expectativas de O 
Mercado. Os pernósticos dizem “ancorar as expectativas em torno da 
meta”.  

Quanto mais transparência oferecer, supostamente, maior 
credibilidade em sua manipulação da opinião especializada terá o 
Banco Central – e mais eficaz ele será. Ele enganará a todos só com 
discurso! 

Desde o começo dos anos 2000, logo depois da adoção do 
regime de metas de inflação, no Brasil, existem discussões sobre a 
conveniência de abrir o mecanismo do famoso modelo de projeções, 
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como fosse uma “caixa-preta” científica. Um dos introdutores do 
regime de metas de inflação no Brasil, o ex-diretor de Política 
Econômica do Banco Central, Sergio Werlang, foi um dos maiores 
defensores da abertura dos detalhes do modelo, depois de ter 
deixado o cargo, para enobrecer o malfeito. 

No começo dos anos 2000, porém, a desculpa dos economistas 
neoliberais era “a Ciência Oculta do sistema de metas” ainda não 
estava madura o suficiente para abrir as informações secretas a 
respeito da “dificílima tarefa” de decidir a elevação (ou o 
abaixamento) de 0,25 pp, 0,5 pp ou 0,75 pp na taxa Selic – no limite 
um ponto percentual. Afinal, tentar e depois reconhecer o erro afeta 
a autoestima de qualquer arrogante sabe-tudo. 

 Os sábios-tecnocratas diziam toda a base estatística 
alimentadora do fantástico e desconhecido modelo ser, aliás por 
definição (todo dado é do passado e não existe nenhum do futuro), 
do período anterior, repleto de crises e instabilidade. Com dados tão 
voláteis, os coeficientes do modelo também mudavam rapidamente.  

Apoiados em base tão frágil, os “gênios da profissão” corriam o 
risco de dizer certa coisa em um dia e um choque (variações de 
preços relativos) qualquer alterar tudo dito, obrigando, pouco depois, 
a divulgar um dado diferente. Daí um simples jornalista cobraria: – 
Mas o senhor não disse o contrário ontem? – Sim, meu caro, quando 
os dados mudam, eu mudo de opinião. E o senhor? 

A vida deles é dificílima! Os leigos ignorantes jamais 
entenderiam essa dificuldade de adivinhar o futuro com base na 
regularidade dos dados vindos do passado! 

 O principal argumento contra divulgar O Modelo divino é O 
Mercado sobrenatural entenderá, erroneamente, os números cuspidos 
pelos supercomputadores da Autoridade Monetária como uma 
projeção final e exata da inflação. Não é assim a vida real. Ela é 
difícil, tem de aprender a lidar com ela... 

No próprio box do Relatório de Inflação, os cautelosos 
tecnocratas alertam esse ser apenas um dos componentes da 
projeção oficial de inflação. O Banco Central combina (ou mistura) o 
resultado dos modelos com:  
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1. as projeções de curto prazo para a inflação e para preços 
administrados;  

2. os resultados de projeções de outros modelos;  

3. as hipóteses sobre a trajetória de variáveis influentes a 
inflação, como preços de commodities; e  

4. o julgamento dos próprios membros do Copom. 

Está vendo como tantos componentes acaba se resumindo a 
um “chute” de cada membro do COPOM? Não se comporta de modo 
correto quando apenas se comporta como outros membros. 
Simplesmente, por mais pessoas acharem uma ideia correta, não 
torna correta essa ideia. 

Um “pensamento de grupo” ocorre quando Comitê formado por 
pessoas inteligentes toma decisões equivocadas porque cada um 
ajusta sua própria opinião ao suposto consenso. Quando tanto uma 
omissão quanto uma ação podem levar a um dano à reputação, 
claramente, sempre se opta pela omissão, pois os prejuízos por ela 
causados parecem subjetivamente mais inofensivos. 

Na evolução humana, inicialmente, a atividade compensava 
mais em lugar da reflexão mais profunda. A inação de se aguardar os 
acontecimentos não valerá nenhum reconhecimento de ter havido 
prudência na espera. 

A preguiça social surge, em um Comitê, quando o desempenho 
de um indivíduo não é visível diretamente, mas se dilui no grupo. Por 
que investir toda sua força se também ele não é notado quando faz 
menos esforço? Basta, no fim da reunião, dar seu voto sem ser 
necessário o justificar, deixando no ar a impressão de os demais 
jamais alcançarem tamanha sapiência desconhecida pela plebe 
ignara...  

O grande defeito dos modelos de projeção é eles extropolarem 
os dados estatísticos vindo do passado para tentarem prever o futuro. 
O truque só funciona bem quando toda a regularidade se mantém 
dentro do previsto, mas leva a conclusões equivocadas quando ocorre 
um choque ou uma alteração estrutural de modo a afetar o cenário. 
Em outras palavras, para dar certo não pode haver nenhuma 
mudança! 
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O modelo, por exemplo, poderia projetar o futuro como todos 
os economistas midiáticos o fizeram depois de um evento inesperado 
como a pandemia provocadora do distanciamento. Todas as previsões 
se mostrariam infundadas mais adiante. E nenhuma autocrítica foi 
ouvida ou lida... 

Ao Banco Central desmitificar suas decisões, ficará mais claro 
quando a inflação projetada refletir apenas a mecânica de um 
modelo, ou mais correto, um exercício econométrico. Perder-se-á a 
magia e ficará claro quanto é, de fato, resultado do julgamento 
subjetivo dos membros do Copom. O “achômetro” ficará às claras. 

O Mercado divino poderá tentar decifrar, a cada momento, se o 
colegiado está mais otimista ou pessimista face ao consenso 
dependente do seu humor. Mas os jornalistas “chapa-branca” 
cuidarão de anunciar com ar de gravidade: “isso ajuda a coordenar 
(ou ancorar) as expectativas”.  

Mas, se O Mercado não estiver maduro o suficiente para 
entender as decisões pseudocientíficas do Copom não serem feitas 
mecanicamente a partir dos modelos, poderá haver cobranças e 
perda de credibilidade da Autoridade Monetária. Afinal, quando Ele 
reconhecer Ela agir menos com base em projeções estatísticas e mais 
com a resultante da soma de julgamentos subjetivos, ficará 
desiludido. Reconhecerá ter sido enganado por mais de 21 anos – e 
terá maturidade para abandonar sua ingênua adolescência? 

Alguns especialistas em política monetária, ouvidos pelo jornal 
Valor Econômico, apontam o risco ser justamente esse: quando adota 
maior transparência, o Banco Central perde flexibilidade para operar 
a política monetária da forma considerada mais adequada. O 
sobrenatural onisciente deixa de ser onipotente... 

Esse trade-off é conhecido na literatura como um dilema sem 
saída. É transparência ou discricionalidade, regra automática ou 
arbítrio. Na hipótese da regra, supostamente, um computador 
“cospe” um número. Na hipótese do arbítrio, a inteligência humana 
tem de ser usada. Infelizmente, a inteligência coletiva pode não ser 
superior à inteligência individual – e ganhar na contagem dos votos.  

Quem estuda política monetária sabe os parâmetros divulgados 
pelo Banco Central serem apenas indicativos e não regras 
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matemáticas. Evidentemente, as decisões do Copom envolvem muito 
mais julgamentos subjetivos.  

Sofrerão, como esperado, críticas de economistas crentes nas 
expectativas racionais forjadas por credibilidade. Não entendem o 
real desafio da política monetária: um processo experimental 
composto de sucessivas tentativas e erros. 

Os membros do colegiado vinham enfatizando, antes da adoção 
de outra mitificação – o “forward guidance” – como orientação futura, 
o risco de erros na projeção da futura inflação como balizadora de 
suas decisões. No mundo real, há fatores aleatórios capazes de fazer 
a inflação superar ou ficar abaixo das projeções. É simples assim. 

Histerese 

Ricardo Barboza é professor da Alumni Coppead-UFRJ e Mestre 
pela PUC-Rio. Bráulio Borges é pesquisador associado do IBRE/FGV, 
economista sênior da LCA e Mestre pela USP. São coautores do artigo 
(Valor, 12/02/21) intitulado “Vamos falar de histerese?”. 

Para ambos, este é um assunto muito importante, porém 
negligenciado no debate econômico nacional. 

O PIB de um país pode ser analisado de duas formas.  

1. sob a ótica do PIB potencial ou do crescimento em longo prazo;  

2. sob a ótica do hiato do produto ou dos ciclos econômicos em 
curto prazo. 

“Nos últimos 40 anos, a visão predominante entre os 
economistas tratou os ciclos econômicos de maneira praticamente 
independente das discussões sobre crescimento. As políticas 
tradicionais de gestão da demanda agregada (monetária e fiscal) 
eram vistas como podendo afetar apenas distúrbios passageiros, com 
pouca ou nenhuma influência sobre o PIB potencial. Além disso, 
muitos economistas subestimavam a importância das questões 
cíclicas”. 

Dizem: “as evidências empíricas sobre histerese têm desafiado 
a visão dominante”.  
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Explicam o significado de histerese. A palavra “histerese” deriva 
do grego e significa “retardo”.  

• Na Física, ela descreve a tendência de um sistema de conservar 
as suas propriedades na ausência de novo estímulo.  

• Na Economia, representa a posição cíclica da economia afetar 
sua tendência de crescimento.  

Se a economia sofre um choque, seja de demanda, seja de 
oferta, ela não atinge seu pleno emprego. Os efeitos recessivos de 
combate à pressão inflacionária ou de quebra de cadeias produtivas 
por carência de insumos podem ser muito persistentes em longo 
prazo. 

 O conceito de histerese foi apresentado por Blanchard e 
Summers, em artigo publicado em 1986, para explicar a persistência 
de elevadas taxas de desemprego na Europa. Depois da crise de 
2008, aumentaram os estudos sobre histerese, motivados pela 
incapacidade de o nível de atividade retomar à tendência pré-
recessão em várias economias avançadas. 

Por quais “mecanismos” (influência da Física Mecânica) uma 
recessão cíclica afetaria o crescimento potencial? 

A histerese pode se manifestar por vários canais, dentre outros.  

• Primeiro, por meio do desemprego de longa duração, erodindo 
o estoque de capital humano, sobretudo aquele adquirido no 
ambiente de trabalho.  

• Segundo, pela fuga de cérebros, reduzindo também o capital 
humano.  

• Terceiro, pelo aumento da obsolescência do estoque de capital, 
com reflexos na produtividade.  

• Quarto, pelo rebaixamento de expectativas dos agentes, 
desestimulando a assunção de riscos. 

Há várias evidências sobre a existência de histerese. Cerca de 
2/3 das recessões são seguidas por um nível de produção mais baixo 
(histerese) ou por uma taxa de crescimento menor (super-histerese).  
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Há alta incidência de histerese em recessões induzidas por 
desinflações intencionais. Os choques de demanda afetam a produção 
permanentemente.  

Há elevada persistência de choques provocadas por uma 
política monetária recessiva sobre o PIB. Ela tem efeitos sobre a 
capacidade de oferta da economia, ao afetar a produtividade total dos 
fatores, via efeitos de realocação entre firmas com maior ou menor 
poder de mercado. 

Se as oscilações cíclicas em curto e médio prazo podem afetar a 
tendência de crescimento em longo prazo, a política econômica tem 
de avaliar suas más consequências com maior cuidado. 

As políticas de estabilização, diziam seus formuladores, reagiam 
ao componente cíclico. Erros na reação aos choques poderiam custar 
caro, mas imaginava-se apenas sob a forma de volatilidade adicional 
do PIB e/ou da inflação. Não consideravam a mudança observada no 
PIB se tornar estrutural. 

Na presença de histerese, os custos dos choques cíclicos ou a 
falta de ação dos formuladores de política são muito maiores por 
causa das cicatrizes permanentes deixadas na atividade.  

• Nas recessões, ações agressivas e rápidas se tornam a política 
ideal.  

• Nas expansões, o custo de agir muito cedo com medo de 
pressão inflacionária também pode reduzir o crescimento 
potencial ou impedir uma evolução positiva do mercado de 
trabalho. 

Nesse caso, a equipe econômica tem um Viés de Ação. Torna-se 
ativa mesmo quando de nada adianta. Na evolução humana, 
inicialmente, a ação rápida compensava em lugar da reflexão lenta. A 
inação de se aguardar, pensam os “policy-makers” não valerá 
nenhum reconhecimento de ter havido prudência na espera. 

Barboza e Borges mostram as razões para esse debate ser 
importante para o Brasil. 

Primeiro, porque o crescimento de países emergentes é mais 
volátil, reflexo da maior importância das commodities para o PIB e da 
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maior dependência dos fluxos de comércio e de capitais. Estima-se 
metade da variabilidade do PIB brasileiro se dever a oscilações dos 
preços internacionais (exportação e importação) e do PIB global. 

Medido em dólar, o PIB de 2020 encolheu para US$ 1.451,3 
bilhões. Isso representou a maior queda mundial: foi de 22,7% frente 
aos US$ 1.877,8 bilhões de 2019. A queda do PIB de 4,1% em reais, 
alinhada à desvalorização do Real (depreciação de 21,7% frente ao 
dólar norte-americano), levou o Brasil despencar do 9º para o 12º 
lugar no ranking dos maiores PIBs do Mundo, sendo ultrapassado 
pelo Canadá, Coreia do Sul e Rússia. 

É difícil crer nessa estimativa da importância do comércio 
exterior, para a economia brasileira, se a exportação em 2020 foi 
16,9% do PIB a Preços de Mercado e a Importação -15,5% desse 
PIB. Então, as exportações líquidas (saldo entre saída e entrada de 
dólares no balanço comercial) foram apenas 1,4% do PIB.  

O fluxo de comércio, em 2020, foi de US$ 368,9 bilhões. Isso 
representa 25,4% do PIB nominal brasileiro. 

Em 2020, o Brasil exportou US$ 209,972 bilhões. As 
importações somaram US$ 158,9 bilhões. Como as compras do 
exterior caíram mais em relação às vendas, o saldo comercial cresceu 
no acumulado do ano. 

No ano passado, esse superávit de US$ 51 bilhões cresceu pela 
primeira vez depois de dois anos seguidos de queda. Em 2017, o 
indicador bateu recorde, atingindo US$ 67 bilhões. Depois disso, o 
superávit caiu para US$ 58 bilhões em 2018 e US$ 48 bilhões em 
2019. 

Segundo, porque o hiato do produto brasileiro está bastante 
negativo desde 2015/16, segundo várias estimativas disponíveis. 
Mesmo antes da crise da covid-19, a recuperação do PIB após a 
recessão de 2014-16 já se mostrava atipicamente lenta e frustrante, 
gerando efeitos deletérios cada vez mais permanentes na economia 
brasileira. 

Terceiro, porque a crise da covid-19 foi um choque adverso de 
demanda (em termos de predominância) em um contexto já muito 
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adverso. A taxa de desemprego segue aumentando no país, tendo se 
aproximado dos 15%, patamar recorde desde 1976.  

O crescimento projetado pelo consenso para 2021, de cerca de 
3,5%, é basicamente o carregamento estatístico herdado de 2020, 
sem muito avanço ao longo do ano. Está ainda longe de retomar ao 
PIB per capita de 2019, muito menos de zerar o hiato do produto. 

Depois de uma perda de 4,8% no ano passado, o PIB per capita 
deve crescer entre 3,2% e 3,7% em 2021 e entre 0,8% e 1,3% em 
2022. Só deve retomar em 2023 ao patamar de antes da pandemia. 

Nesse contexto, segundo Barboza e Borges, “caso não seja 
introduzido logo um duplo mandato formal para o Banco Central do 
Brasil, caso a política monetária comece a ser apertada antes da hora 
(como já sinalizado), e caso sigamos com um arcabouço de política 
fiscal sem flexibilidade para se ajustar ao ciclo econômico, não terá 
agenda de reformas capaz de fazer o Brasil sair do atoleiro”.  

Definitivamente, a histerese é a pior contra-reforma possível. 

Em outro artigo (Valor, 15/03/21), intitulado “A Normalização 
Monetária”, Ricardo Barboza e Bráulio Borges chamam atenção para 
os custos de uma normalização monetária muito rápida e precipitada. 
Em especial, levam em conta o fenômeno da histerese econômica. 

Primeiro, é preciso ter claro, a despeito de o PIB nominal ter 
encerrado 2020 em nível similar ao observado no final de 2019, o 
produto real caiu -4,1% e a taxa de desemprego ficou quase 4 pontos 
percentuais maior nessa comparação. Atingiu o maior patamar desta 
variável desde a década de 70. 

 Ademais, a economia brasileira já estava operando bastante 
aquém do pleno-emprego antes da eclosão da pandemia. Estimar o 
hiato do produto, uma variável não observável, tem sido um desafio 
ainda maior nesse contexto de pandemia. Gerou oscilações bruscas 
da taxa de atividade (PEA/PIA), da ocupação, das horas trabalhadas e 
da produtividade. Isso não ocorreu só no Brasil, mas no mundo todo. 

Contudo, uma forma relativamente simples de se aquilatar a 
evolução da ociosidade envolve comparar o total de horas 
trabalhadas (população ocupada versus horas médias efetivamente 
trabalhadas) no fim de 2020 com o começo do mesmo ano ou com a 
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tendência pré-pandemia. Essa conta aponta uma diferença de -11,1% 
(sobre final de 2019) a -12,4% (em relação à tendência 2018-19 
extrapolada para 2020). 

Nos Estados Unidos, essa mesma conta indica algo entre -7% a 
-8%. Como na maior economia do mundo a situação era de pleno-
emprego antes da pandemia, os valores acima correspondem a uma 
boa estimativa do hiato propriamente dito.  

No caso brasileiro, as estimativas apontavam o hiato já era 
negativo, antes da crise de 2020. Desse modo, os valores 
supracitados corresponderiam a acréscimos ao excesso de ociosidade. 

Em termos do estoque de capital industrial, as leituras recentes 
do NUCI apontaram valores em torno de sua média histórica – e 4 
pontos percentuais acima dos níveis pré pandemia. Contudo, isso é 
inflado em boa medida pela recomposição de estoques consumidos 
no 2º. trimestre, processo com tendência a ser logo concluído.  

Ademais, reflete a utilização do capital em apenas um setor. A 
Indústria de Transformação responde por pouco mais de 10% do PIB 
pelo lado da oferta. 

A utilização de outras estruturas produtivas continua muito 
aquém dos níveis pré-pandemia, como sugerem, dentre outros:  

(i) o fluxo pedagiado nas rodovias (-9% em jan/21 versus jan/20, 
segundo a ABCR),  

(ii) a carga de energia (85% da garantia física em jan/21 versus 
86,5% um ano antes, segundo a CCEE) e  

(iii) a taxa de vacância de prédios de escritórios em São Paulo 
(17,3% no 4º. trimestre de 2020 versus 13,3% no 1º. 
trimestre, segundo a Buildings). 

 Em segundo lugar, embora tenha recuperado boa parte das 
perdas do PIB, na segunda metade de 2020, a atividade econômica 
brasileira possivelmente apresentará estagnação no 1º. semestre de 
2021, na série livre de influências acidentais e sazonais. 

A chamada “segunda onda” impactou fortemente o sistema 
médico-hospitalar brasileiro, levando a novos lockdowns para evitar a 
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repetição das trágicas cenas de Manaus em outras cidades e regiões 
do país. Isto ocorreu em um contexto no qual o ritmo de vacinação 
estava bastante inadequado.  

Em terceiro lugar, a Autoridade Monetária deve buscar 
compreender quais são os determinantes da inflação, se são fatores 
mais ligados à demanda ou a “choques” de oferta, bem como se tais 
efeitos tendem a ser temporários ou não. No rol dos “choques de 
oferta”, houve eventos climáticos, incidentes, guerras, “apagão”, 
restrições à mobilidade, bem como mudanças de preços relativos 
decorrentes de oscilações cambiais e de preços de commodities. 

Em um regime de metas de inflação, quando a Autoridade 
Monetária dispõe de credibilidade e autonomia, caso alguns choques 
temporários desviem a inflação cheia da meta central, a reação 
considerada mais adequada costuma ser a de acomodar os efeitos 
primários nos intervalos de metas e combater apenas os efeitos 
secundários. Talvez esse caminho exige alongar o horizonte de 
convergência da inflação cheia a depender da magnitude do choque 
primário, de modo a não sacrificar excessivamente a atividade 
econômica. 

Nesse contexto, a calibragem da política monetária deve dar 
maior peso às medidas de núcleo de inflação. No Brasil, tais medidas 
vêm correndo perto do piso do intervalo de metas desde 2017, tendo 
acontecido isso também em 2020.  

Embora elas tenham acelerado recentemente, ainda assim as 
projeções sugerem elas tenderem a encerrar 2021 abaixo da meta, 
caminhando para perto da meta somente em 2022 ou 2023. O Banco 
Central do Brasil, em contraste com o Federal Reserve dos EUA e o 
Banco Central do Chile, não publica suas projeções para os núcleos. 

Diante disso, não era claro, para Barboza e Borges, porque o 
Banco Central deveria elevar a Selic no mês de março de 2021, bem 
como sancionar a normalização agressiva embutida na estrutura a 
termo do juro. O balanço de riscos deveria levar em conta tudo aquilo 
colocado no artigo – e não apenas o cenário para a inflação cheia de 
2021 –, com o Banco Central comunicando isso de forma clara de 
forma a coordenar melhor as expectativas de médio e longo prazo. 
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Do contrário, depois não adianta comunicar “a longa duração da 
recessão pode ter produzido restrições de oferta”. O desemprego 
natural mais alto por aqui não terá nada de natural, mas será algo 
cuidadosamente construído. 

Debate sobre Autonomia Relativa do Banco Central do Brasil 

Debate e Aprovação da Autonomia do Banco Central 

Sob críticas da oposição, a Câmara dos Deputados aprovou, no 
dia 9 de fevereiro de 2021, com ampla margem favorável, de 363 
votos a 109, requerimento para o projeto para dar autonomia para o 
Banco Central, com mandatos para o presidente e diretores, tramitar 
com urgência e ser votado direto no plenário. A votação foi a primeira 
conduzida por Arthur Lira (PP-AL), representante do “Centrão 
fisiológico”, desde sua vitória na eleição para a presidência da 
Câmara. 

Os ministros da Economia, o ex-banqueiro de negócios Paulo 
Guedes, e da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, 
negociaram com os líderes da base governista a proposta ser 
aprovada sem alterações para ir direto para sanção presidencial. 

Com esse acordo, o projeto manterá a regra apresentada pelos 
senadores de um duplo mandato:  

• manterá a missão de assegurar a estabilidade monetária,  

• passará a também perseguir, “na medida de suas 
possibilidades”, o fomento ao pleno emprego no país.  

As metas serão definidas pelo Comitê Monetário Nacional 
(CMN), formado hoje pelo ministro da Economia, pelo presidente do 
Banco Central e pelo secretário da Fazenda. 

A proposta estabelece o presidente e os diretores do Banco 
Central terem quatro anos de mandato. Não coincidirão com o do 
presidente da República, responsável pela indicação dos membros da 
Autoridade Monetária.  

A aprovação e possível destituição do presidente do Banco 
Central e dos diretores ocorrerá pelo Senado. A saída dos dirigentes 
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poderá ocorrer por “comprovado e recorrente desempenho 
insuficiente”, enfermidade, a pedido ou por condenação judicial. 

Caso a aprovação ocorra, o atual presidente, Roberto Campos 
Neto, terá mandato até 31 de dezembro de 2024 – metade do 
governo do próximo presidente da República – caso tenha sua 
indicação confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro, sem necessidade 
de confirmação pelo Senado. Os oito diretores terão mandatos 
escalonados entre o fim de 2021 e de 2024. 

Os deputados governistas defenderam a aprovação da 
proposta, dizendo isso melhorará o ambiente para investimentos no 
Brasil. “Isso vai dar ao país um novo padrão de governança 
monetária, um sinal fundamental ao mercado internacional de nós 
estarmos melhorando as nossas ferramentas da economia”, disse o 
relator. 

Já a oposição disse: a autonomia deixará o Banco Central na 
mão do sistema financeiro. Dificultará o presidente eleito decidir a 
política monetária e de juros. 

O projeto foi o primeiro aprovado na gestão do novo presidente 
da Câmara de Deputados, em tentativa de sinalizar a O Mercado a 
retomada da agenda de reformas econômicas. E receber 
financiamentos eleitorais futuros. 

O projeto de autonomia do Banco Central coloca o Brasil em 
linha com práticas de países com regimes de metas de inflação. 
Avança ao incluir a missão de a Autoridade Monetária olhar também 
para a atividade econômica, afirmam especialistas mais sensatos.  

Porém, os mandatos intercalados com o do presidente da 
República podem impor restrições aos formuladores de política 
econômica. A missão complementar de acompanhamento da 
atividade econômica (renda e emprego) seria o ponto forte do 
projeto. 

O projeto cria mandatos fixos para presidentes e diretores. 
Terão de perseguir as metas definidas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN). Pelo texto, a Autoridade Monetária mantém a missão 
de assegurar a estabilidade monetária, mas também passará a 
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perseguir, “na medida de suas possibilidades”, o fomento ao pleno 
emprego. 

O principal objetivo do Banco Central é manter a inflação sob 
controle, na meta, mas terá o dever de olhar para a atividade 
econômica. É uma iniciativa adequada porque, durante diversos 
períodos, ele teve um comportamento muito conservador com total 
prioridade dada ao combate da inflação e indiferença quanto ao 
crescimento da renda e do emprego.  

Por exemplo, antes do início da pandemia, em fevereiro de 
2020, a Selic (base 252) estava em 4,2% ao ano. Logo, havia a 
necessidade urgente de reduzir mais rapidamente a taxa básica. Ele 
se atrasou e só a baixou para 1,9% em agosto de 2020.  

Ele já tinha cometida outra “barbeiragem” no início da crise de 
2008. Foi o único Banco Central do mundo a elevar a taxa de juro. 

O argumento da macaqueação é, entre todos os Bancos 
Centrais a operarem sob o regime de metas, só o brasileiro não tinha 
mandatos fixos. Assim, o projeto aproximaria o do Brasil de seus 
pares.  

Apontar a redução de possíveis interferências políticas na 
Autoridade Monetária, proporcionada pelo projeto, ao intercalar 
mandatos dos diretores do Banco Central ao do presidente da 
República, serve à direita e à esquerda. O populismo de direita 
(re)descobriu a magia de compra de votos em “currais eleitorais” de 
seu rebanho – e dos alheios. 

Esse ponto tem gerado algumas das principais críticas ao 
projeto. Poderia haver restrições aos formuladores de política 
econômica do governo eleito, pois conviveria com uma diretoria 
escolhida pelo mandatário anterior. Sabotaria a democrática 
alternância de poder. 

É um risco possível. Porém, há mitigadores como proteção para 
a sociedade não ficar refém de eventuais dirigentes seguidores da 
linha ideológica de governos anteriores em total contraposição ao 
novo programa de governo, anunciado durante a campanha eleitoral. 
Um desses mitigadores seria o filtro prévio de as nomeações de 
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presidente e diretores do Banco Central terem de passar pelo crivo do 
Senado. 

O mais relevante é o mandatário atual apreciar sua recondução 
ao cargo em vez de ser defenestrado. Evitará sofrer uma campanha 
de difamação de “agir contra o país” ao contrariar a democracia. 

Para Nelson Marconi, professor novo-desenvolvimentista da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) de São Paulo e assessor do eterno 
candidato a presidente Ciro Gomes, o projeto reflete uma visão 
distante da democracia e prejudica a necessária coordenação entre os 
principais instrumentos de política econômica. Este é “o ponto 
nevrálgico” de qualquer governo.  

“Indiretamente, o que o projeto diz é ter de tirar ao máximo do 
presidente da República a sua capacidade de influir na política 
econômica, porque o presidente não saberia fazer isso, e os técnicos 
do Banco Central saberiam”, afirma. É uma crítica pertinente à casta 
dos sábios-tecnocratas, caso ela se coloque acima da democracia.  

“Estamos criando um projeto para dar uma ‘autonomia de voo’ 
para quem executa a política monetária muito além do atribuído a 
eles em um sistema democrático.” 

Marconi não se diz contrário a aos mandatos fixos, caso sejam 
coincidentes com o mandato do presidente da República. 

O argumento de o projeto “blindar o Banco Central de 
interferências políticas” é equivocado, na sua opinião. “A decisão 
técnica da Autoridade Monetária ou de qualquer órgão do governo 
tem influência política grande, porque afeta a vida de muitas pessoas. 
Querer deixar a decisão técnica insulada, separada da decisão política 
não é lógica.”  

Em relação à política monetária, Marconi diz, corretamente, o 
Banco Central já possuir autonomia operacional para perseguir as 
metas de inflação definidas. “Entendo esse arcabouço já existir e ser 
suficiente”, afirma. 

A Câmara dos Deputados acabou aprovando, por 339 votos a 
114, o projeto de lei concedendo autonomia para o Banco Central do 
Brasil. Ele terá mandatos para o presidente e diretores e metas 
secundárias, além de ir além da busca pelo controle da inflação. 
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Todas as tentativas de alteração do texto, feitas pela oposição, foram 
rejeitadas e a proposta seguirá para a sanção presidencial. 

O projeto foi o primeiro aprovado na gestão do novo presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em tentativa de sinalizar ao mercado 
financeiro a disposição em retomar as reformas econômicas 
neoliberais. Nas redes sociais, ele defendeu a aversão à política 
dizendo “o texto blindará a Autoridade Monetária de quaisquer 
ingerências políticas”.  

O Banco Central manterá a missão “fundamental” de assegurar 
a estabilidade monetária, ou seja, controlar a inflação, mas passará a 
também perseguir, “na medida de suas possibilidades”, o fomento ao 
pleno emprego no país. Outros objetivos secundários serão garantir a 
estabilidade e eficiência do sistema financeiro – leia-se evitar o risco 
sistêmico de não salvar “banco grande demais para não quebrar” – e 
“suavizar as flutuações do nível de atividade econômica”. 

Nesse “tucanês”, sugerido pelo ex-presidente do Banco Central 
do Brasil, Armínio Fraga, a Autoridade Monetária não teria poder de 
privilegiar apenas o alcance da meta de inflação ao custo de uma 
brutal depressão na economia do País. É racional até os governistas 
perceberem esse “trade-off”. 

A busca do pleno emprego foi um dos principais debates no 
plenário. A oposição tentou transformar isso em objetivo primário, 
enquanto os neoliberais defenderam a rejeição. “O Banco Central 
deve se concentrar na estabilidade da moeda, e tão somente isso, e 
não em outras funções adjacentes, inclusive conflitantes”, disse um 
neoliberal. 

O relator, deputado de um “partido de aluguel” (Republicanos-
PE), defendeu a rejeição dessas emendas dizendo: o Banco Central 
não terá metas de emprego nem a obrigação de gerá-los. “O Banco 
Central tem de ter a sensibilidade sobre os empregos. Quanto tiver 
uma taxa de juros baixa, o rentista vai precisar investir na economia, 
no comércio, na indústria, gerar empregos”, afirmou. 

Em 2020, com uma taxa de juro baixa, o rentista foi especular 
na bolsa de valores. O mercado secundário de ações não capitaliza as 
empresas para investirem.  
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As metas a serem perseguidas serão definidas pelo Comitê 
Monetário Nacional (CMN), formado hoje pelo ministro da Economia, 
pelo presidente do Banco Central e pelo secretário especial da 
Fazenda. Economistas favoráveis dizem: quem definirá os objetivos, 
em última instância, é o presidente da República, pois terá dois dos 
três votos. 

O presidente e os diretores do Banco Central terão quatro anos 
de mandato, não coincidentes com o do presidente da República, 
responsável pela indicação deles. Para a oposição, isso significa 
entregar a gestão da taxa de juros ao sistema financeiro. 

Outra discussão foi a falta de uma quarentena para os diretores 
e presidente do Banco Central não trabalhar em instituições 
financeiras ou consultorias, logo após deixarem o cargo, mas todas as 
emendas foram rejeitadas. A dependência pragmática do futuro da 
carreira profissional de cada um dos diretores do Banco Central 
continuará pesando em suas decisões. 

A aprovação do presidente do Banco Central e dos diretores 
ocorrerá pelo Senado. Já a demissão também dependerá do apoio da 
maioria dos senadores. Poderá ocorrer por enfermidade, a pedido ou 
por condenação judicial, e também por “comprovado e recorrente 
desempenho insuficiente”, por recomendação do CMN. 

O atual presidente, Roberto Campos Neto, terá mandato até 31 
de dezembro de 2024 – metade do governo do próximo presidente da 
República – com sua indicação confirmada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, sem necessidade de passar de novo pelo Senado. Os oito 
diretores terão mandatos escalonados entre o fim de 2021 e de 2024. 

Com a aprovação, o presidente do Banco Central perderá o 
status de ministro. Parlamentares do Centrão esperam isso dar início 
as mudanças ministeriais. 

Quase sexagenário, o Banco Central voltará a ser autônomo, 
como o foi em um breve período após sua fundação, no último dia de 
1964, na ditadura militar. No mandato seguinte de um general como 
presidente ele simplesmente revogou a independência dizendo 
apenas “quem manda na moeda sou eu!” 
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As críticas recebidas pelo projeto são evidentes. Não se pode 
entregar assunto vital como a política monetária a banqueiros 
centrais, sequer eleitos.  

– “Você pode votar para presidente com um programa 
desenvolvimentista, mas o presidente eleito não vai poder controlar o 
Banco Central”. Somente no meio do mandato, o presidente poderá 
escolher quem o dirigirá e indicar vários diretores. 

O controle da instituição pelo presidente e do Congresso, eleitos 
pelo povo, contra-argumentam os defensores da independência, 
estará assegurado pela prerrogativa de definir a meta a ser atingida. 
O ministro da Economia, o secretário da Fazenda, ligados ao 
Executivo, junto com o presidente do Banco Central, no Conselho 
Monetário Nacional, estabelecerão a meta de inflação a ser 
perseguida.  

A autonomia não impede o atual governo ou o próximo 
julgarem a meta deva ser muito maior ou menor. Vamos supor, por 
exemplo, escolherem agora uma meta, imposta em uma votação 2 X 
1, 10% no ano. Seria baixa antes do Plano Real... Com a 
consequente fuga de capital e disparada do dólar o Banco Central 
ficaria inerte? 

O Banco Central do Brasil não será independente. Será 
autônomo por não escolher seu próprio objetivo, como o Federal 
Reserve americano ou o Banco Central Europeu. 

O raciocínio “engana-trouxa” continua: a autonomia não 
facilitará, ou “não será diferente de como sempre”, a “captura” do 
Banco Central pelos bancos. A alegação é ingênua por alegação 
idêntica: as escolhas têm de ser referendadas pelos senadores. 
Detalhe histórico: eles jamais barraram uma indicação... 

Os ortodoxos mais lúcidos reconhecem existir uma recorrente 
servidão do Senado aos interesses financeiros de O Mercado, onde 
muitos financiam suas campanhas eleitorais, mas ela será, em todo 
caso, uma servidão voluntária, possível de ser corrigida nas eleições. 
É simplesmente esperar quatro anos... 

Na realidade, apelam para a demonização da política. Afirmam, 
no Brasil, o orçamento da União, da alçada do Congresso, aloca 
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erradamente os recursos de acordo com lobbies das corporações e 
grupos de interesse, assim como o faz a política tributária sob inteira 
e cabal responsabilidade de políticos eleitos. Pressupõe a casta dos 
sábios-tecnocratas ter condições políticas de botar ordem nisso! 

Querem crer, em alguma medida, a autonomia do Banco 
Central limitar a capacidade da política fiscal distribuir recursos o 
quanto quiser com juros capazes de não sancionarem emissões 
monetárias eleitoreiras com claro impulso inflacionário. Terminarão as 
operações compromissadas para carregar títulos de dívida pública? 
Quero crer... 

De maneira pressuposta, esperam a cooperação desejável com 
o Tesouro Nacional, braço do Executivo, encontrar no Banco Central 
autônomo um controlador da austeridade fiscal, cujo desrespeito 
trará custos maiores (juros) para toda a sociedade. Esse discursinho 
de transferência de responsabilidade o Banco Central do Brasil repete 
sempre em suas atas. Mas os juros maiores perseveram... 

Obviamente, a autonomia não é panaceia. Governos fazem más 
escolhas, assim como os senadores. Eles não têm o hábito de 
questionar em profundidade os indicados para a função de diretores 
do Banco Central – e tampouco de ministros vitalícios do STF.  

Populistas de direita como Donald Trump e o submisso daqui 
indicaram pessoas despreparadas. No caso norte-americano, elas 
defendiam a volta do padrão-ouro, mas foram barradas pelo Senado 
americano. Tudo dependerá da qualidade da escolha e do preparo dos 
com dever julgá-la. Escolhas ruins podem fazer enormes estragos, 
com ou sem autonomia. 

Sim. A nomenclatura brasileira é medíocre. A maioria dos 
eleitos é também medíocre. A tecnocracia não escapa da 
mediocridade geral. A educação ficou sempre em segundo plano no 
Brasil. 

Confira, como exemplo dessa má educação, o chavão do 
editorialista do principal jornal de Economia no país. “A autonomia do 
Banco Central do Brasil não preclude a transparência do sistema, cuja 
avaliação tornou-se mais fácil com as metas de inflação. O quadro 
institucional sob o qual se executa a política monetária deu um salto 
de qualidade”. Cumpre seu papel de “imprensa oficiosa”... 
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Em tempo, preclusão consiste na perda do direito de se 
manifestar em um processo. É algo assim como a perda do espaço 
midiático para economistas social-desenvolvimentistas se manifestar 
no debate público sobre autonomia do Banco Central.  

Resta aqui, em livro digital a ser distribuído gratuitamente em 
rede social. 

Autonomia sem Independência do Banco Central 

A depender do seu relacionamento com o governo, um Banco 
Central pode ser:  

1. dependente: relação onde há a subordinação do Banco Central 
às ordens do governo;  

2. autônomo: relação na qual há a liberdade operacional, mas não 
decisória, do Banco Central, porque algumas diretrizes e metas 
são estabelecidas pelo governo; ou  

3. independente: relação na qual há uma ausência de interferência 
política no Banco Central na condução de suas funções. 

Portanto, um Banco Central autônomo não é um Banco Central 
independente. Isto mesmo se a independência dessa instituição for 
compreend ida como a de qua lquer ó rgão do governo 
necessariamente ter interação com outros e se sujeitar a limites 
impostos pela lei. 

As formas de relação com o governo vão da sua subordinação 
completa até a total independência. Há argumentos a favor e contra 
uma maior independência do Banco Central. 

Os argumentos a favor de uma maior independência, dividem-
se em:  

1. os de ordem econômica: argumentam a independência do 
Banco Central ser uma blindagem contrapressões dos governos 
para expansões monetárias a fim de prover recursos para seus 
gastos e, em termos monetaristas, uma proteção importante 
contra a inflação; 
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2. os argumentos de ordem política: remontam às possíveis 
manipulações da política monetária para finalidades políticas 
eleitoreiras. 

Os argumentos contra uma maior independência do Banco 
Central, dividem-se em:  

1. questionamento da legitimidade de tal independência: uma 
Autoridade Monetária livre de controle político direto não teria 
legitimidade democrática para sua atuação.; 

2. em defesa da consistência da política econômica: independência 
do Banco Central poderia levar a uma desarmonia entre a 
política monetária, conduzida pelo Banco Central, e as políticas 
econômicas mais amplas, inclusive a fiscal, conduzidas pelo 
Ministério da Economia;  

3. crítica ao “comportamento carrerista”: caso o Banco Central for 
independente, seus diretores originários do setor privado 
privilegiarão seus interesses particulares em detrimento do 
interesse público.  

Esse argumento, conhecido como “porta-giratória” para dar um 
upgrade na carreira profissional, se baseia na afirmação de a 
independência do Banco Central contra o controle do governo 
conduzi-lo, em contrapartida, a uma menor resistência frente aos 
interesses do setor privado. 

As mudanças, afinal aprovadas no Congresso Nacional, 
apontam para uma maior autonomia, mas não para a independência 
do Banco Central do Brasil. 

Por exemplo, preveem o Conselho Monetário Nacional, formado 
por três membros, sendo dois deles integrantes do governo, 
continuar a estabelecer as metas de inflação. O Banco Central terá de 
conduzir a política monetária para cumprimento de tais metas. 
Portanto, a meta de inflação, componente fundamental da estratégia 
de política econômica, continuará a ser definida pelo governo. 

O presidente e os diretores do Banco Central serão indicados 
pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação de 
seus nomes pelo Senado. O cargo de presidente do Banco Central 
deixa de ter o status de Ministro de Estado e terá mandato fixo de 
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quatro anos, o qual iniciará no terceiro ano de mandato do presidente 
da República.  

Os diretores terão também mandato fixo de quatro anos. Eles 
iniciarão de forma faseada em cada um dos quatro anos de mandato 
do presidente da República: dois diretores a cada ano. 

A exoneração do presidente do Banco Central e dos seus 
diretores pelo presidente da República passa a ser restrita a 
hipóteses bastante limitadas, como, dentre outras:  

1. no caso de sofrerem condenação por decisão final,  

2. pela prática de ato de improbidade administrativa, ou  

3. quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho 
insuficiente em suas funções. 

Tais alterações implicarão uma mudança na prática usual de 
substituição, total ou parcial, do presidente e dos diretores do Banco 
Central com a troca de governo a cada ciclo eleitoral. No entanto, 
elas não impedirão haver uma interferência política do governo, seja 
em sua escolha ou recondução, seja indiretamente pela possibilidade 
de formação de maioria pró programa governamental eleito na 
diretoria colegiada. 

Por fim, há algumas salvaguardas importantes para uma maior 
independência do Banco Central, embora mantendo as diretrizes do 
governo em aspectos relevantes, como:  

1. mandatos fixos e não coincidentes com mandatos de cargos do 
governo,  

2. não demissibilidade por mero descontentamento das 
autoridades políticas em exercício,  

3. vedações aplicáveis ao presidente e aos diretores durante e 
após o exercício de suas funções no Banco Central do Brasil, e  

4. autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. 

Os “advogados da independência” defendem tais alterações 
apontarem para um caminho de crescente independência do Banco 
Central, no país, demonstrando um amadurecimento institucional. 
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Certamente suscitará novos debates na opinião especializada sobre 
como e se a Autoridade Monetária seguirá um caminho de cada vez 
maior autonomia até a sua independência no futuro. 

Mandato Duplo 

A aprovação do mandato duplo para o Banco Central, com 
prioridade para a estabilidade inflacionária e objetivo secundário de 
minimizar a flutuação da atividade econômica, não deverá significar 
mudanças na condução da política monetária. Os jornalistas “chapa-
branca” defendem o Banco Central do Brasil já fazer isso desde 1999, 
quando foi adotado o regime de metas de inflação. 

O regime é chamado de “regime flexível de metas de inflação” 
justamente porque não significa uma busca, a todo custo, da 
estabilidade monetária, sem levar em conta perdas em termos de 
atividade. Ah, é... Viu? O stop-and-go é uma ilusão. O voo-de-galinha 
idem... 

Jornalista “porta-voz oficioso” ilude os leitores incautos ao 
aperlar para o seguinte argumento. Em termos práticos, o Banco 
Central do Brasil muitas vezes deixa a inflação subir acima do centro 
da meta para acomodar os efeitos primários de um choque de oferta, 
como forte desvalorização cambial ou alta de preços de alimentos ou 
energia. Não é curioso como ele acredita na onipotência e onisciência 
da Autoridade Monetária com ambos poderes contraditórios exercidos 
ao mesmo tempo? 

A grande dúvida, em debate na opinião especializada, é se o 
mandato duplo vai deixar o Banco Central suscetível a pressões 
políticas para entregar algo, segundo quem enxerga assimetria na 
política monetária, fora do seu alcance: um crescimento mais forte 
conflitante com a estabilidade monetária.  

Em geral, os ortodoxos veem o mandato duplo como uma 
concessão aceitável aos políticos em defesa do emprego dos 
trabalhadores, para o Banco Central do Brasil recuperar a 
independência formal. Esta durou pouco, após a fundação, durante a 
ditadura militar. 
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Em mentes binárias, o crescimento da renda e do emprego é 
inversamente proporcional à inflação. O superado monetarismo liga 
essa à estabilidade monetária. 

Com o mandato duplo, o Banco Central provavelmente terá de 
ser mais transparente para prestar contas ao meio político e à 
sociedade em geral de como está buscando controlar a inflação sem 
descuidar do objetivo secundário de suavizar a flutuação da 
atividade.  

A transparência, no entanto, pode ter seus custos. O psicólogo 
analista desse ser sobrenatural, quase divino, O Mercado, diagnostica 
ele desconfiar, com frequência, se o Banco Central está aliviando na 
sua atividade principal, em vez de buscar de forma assertiva a meta 
de inflação. Esses ruídos podem aumentar quando ele passar a falar 
mais sobre a atividade econômica, coisas “secundárias” (sic) como 
renda e emprego.  

Entendeu? O Deus Supremo nunca poderá ser contrariado com 
essa mania desenvolvimentista de crescimento da renda e geração de 
empregos! 

Aí ressurge o contumaz, na retórica da intransigência 
reacionária, argumento da desnecessidade. “Essas mudanças 
ocorrem quando o Banco Central já dava alguns passos novos em 
direção à transparência”.  

Seu argumento é, no Relatório de Inflação de dezembro 
passado, ele ter publicado, pela primeira vez, uma estimativa 
atualizada da capacidade ociosa da economia (então em 9% [?!]) e a 
perspectiva de seu preenchimento ao longo de 2022. No ano passado, 
o Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI), 
em médias móveis trimestrais, se manteve estável em torno de 
79,6%. 

O jornalista descreve uma realidade não vista por ninguém 
realista. Quando o objetivo de controle da inflação não entra em 
conflito com o de minimizar a flutuação da atividade, não haverá 
inquietação. No auge da pandemia, por exemplo, a depressão foi 
forte e houve deflação em no 2º. trimestre de 2020. O Banco Central 
cortou os juros, até 2% aa, para reduzir a ociosidade da economia e 
levar a inflação para a meta.  
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Alguém viu essa redução da ociosidade da capacidade produtiva 
quando o PIB caiu -4,1%, a maior depressão da história econômica 
brasileira? Todo mundo viu a inflação passar rapidamente pela meta e 
subir até mais de 8% ao ano! 

No ano corrente, o quadro está mais difícil pelo suposto trade-
off entre crescimento econômico e controle da inflação. O Banco 
Central está sinalizando uma alta dos juros básicos da economia para 
garantir o cumprimento da meta de inflação de 2022.  

Mas a economia segue com uma enorme capacidade ociosa, 
sobretudo no mercado de trabalho. A inflação demanda juros mais 
altos, mas a atividade econômica solicita taxas mais baixas. 

A aprovação da autonomia do Banco Central reduzirá a pseudo 
incerteza dessa gangorra, pois a renda do trabalho sempre fica no 
“inferno” enquanto o juro permanece no “céu”?  

Na realidade, a incerteza quanto ao futuro já começa a rondar 
O Mercado, em dúvida sobre a possibilidade aperto monetário no 
próximo ano, quando o presidente disputa sua reeleição, ameaçando 
dar um golpe militar caso o eleitorado o defenestre. É necessário ver 
para crer, pois jamais foi visto um aumento de recessão em ano de 
possível reeleição! 

Historicamente, o Banco Central do Brasil sempre evitou elevar 
os juros em anos de eleições. Alguns analistas defendem, justamente 
para evitar um aperto monetário no próximo ano, ele está 
aumentando os juros com mais força neste ano corrente.  

Um Banco Central autônomo, em princípio, não precisaria se 
apressar, pois está livre para agir quando considerar tecnicamente 
recomendado. É simples assim. Quem aposta nisso? 

Autonomia Relativa do Banco Central 

Várias podem ser as práticas de política econômica para 
beneficiar o governante, temporariamente, visando aumentar a sua 
popularidade para se reeleger. No entanto, esses expedientes não se 
sustentam no médio e longo prazo, isto é, passada a eleição. 
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A política fiscal teria um ciclo político-eleitoral. O governante 
aumentaria os impostos no princípio do mandato e faria gastos no 
fim, para acelerar a economia, além de inaugurar várias obras nas 
vésperas da eleição.  

Atualmente, o passageiro mandatário reinaugura obras 
i n i c i a d a s p o r a n t e c e s s o r e s . S u a e q u i p e e c o n ô m i c a , 
contraditoriamente, está enviando uma proposta de cobrança de 
imposto de renda sobre dividendos de sua base eleitoral!  

O desempenho do presidente acidental é visto (Datafolha 
08/07/21) como positivo por quem tem mais de 60 anos (32% de 
ótimo ou bom), mais ricos (32%) e entre quem ganha entre 5 e 10 
mínimos (34%). Empresários seguem sendo o único grupo (de 
apenas 2% da amostra) onde o capitão reformado goza de apoio 
maior em relação à reprovação: 49% o consideram ótimo ou bom. 
Isto por ter entregue a economia brasileira a um ex-banqueiro de 
negócios! 

Essa lógica de ciclo político-eleitoral se aplica também para uma 
política de apreciação da moeda nacional. Ela possibilita os 
consumidores a comprar mais bens tradables, aumentando a 
sensação de riqueza desses eleitores vorazes por importados. 

No caso atual, com taxa de inflação em alta, o governante não 
conseguirá usar a política monetária para inflar a atividade 
econômica, durante o próximo ciclo eleitoral, para alcançar o nível de 
emprego máximo possível. Ele não terá assim mais popularidade na 
eleição. 

A solução ortodoxa para esse problema de afrouxamento 
monetário, batizado de “viés inflacionário” da política econômica, 
seria “a terceirização da política monetária” ao coloca-la como 
exclusividade de um órgão autônomo relativamente ao governo. Esta 
é a defesa convencional da autonomia do Banco Central. 

Sem encarar o contra-argumento de permitir a incoerência e a 
inconsistência no uso dos instrumentos de política econômica, o 
defensor dessa autonomia opta pela autoilusão. De acordo com o 
regime de metas para a inflação, a autonomia operacional da 
autoridade monetária seria pré-requisito necessário para se controlar 
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a inflação, junto com câmbio flutuante e ausência de dominância 
fiscal.  

Na defesa da autonomia por parte dessa casta de sábios-
tecnocratas, argumenta-se, no regime de metas para a inflação, o 
Banco Central ter apenas a taxa de juros como instrumento e a 
inflação como objetivo. Daí não pode ser tolhido na busca da 
estabilidade dos preços pelo governante de plantão. É argumento 
simplório: a tecnocracia está acima da democracia! 

 Em uma abordagem mais retórica, afirma tanto a 
independência como a transparência são armas vitais para domar as 
expectativas de inflação e evitar os choques inflacionários se 
perpetuarem.  

Ora, choques são breves variações de preços relativos. A inércia 
inflacionária sim pode se perpetuar sem conseguir ser combatida com 
a política monetária de controle da demanda agregada em curto 
prazo. Necessita de reforma monetária e reservas internacionais 
suficientes para fixar a taxa de câmbio. Isso foi visto entre 1979 e 
1994. 

Mas um economista novo-clássico não abandona a ladainha das 
expectativas racionais. Quanto maior a transparência, no sentido de 
O Mercado entender a lógica de atuação da Autoridade Monetária, 
menor será o custo de produto associado a uma desinflação.  

A independência seria necessária porque se há uma 
desconfiança de a Autoridade Monetária estar perseguindo outro 
objetivo ou estar sendo tutelada pelo governante em exercício, a 
formação das expectativas se deteriora. Aí o custo da recessão 
posterior para trazer a inflação de volta à meta será mais elevado. 

A Economia, no mainstream e, infelizmente, também no pós-
keynesianismo, se reduziu às “expectativas”, sejam racionais, sejam 
incertas. No caso da ortodoxia, de maneira pressuposta, não se 
poderia contrariar essa projeção de uniformidade de pensamento 
entre os diversos agentes econômicos.  

No caso da heterodoxia pós-keynesiana, o futuro é incerto 
porque será resultante de decisões descentralizadas, descoordenadas 
e desinformadas umas das outras. Então, não há tal uniformidade. 
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Expectativa é o estado ou qualidade de esperar algo ou alguma 
coisa viável ou provável acontecer. Evidentemente, há um grande 
desejo ou ânsia para, no futuro, receber uma notícia ou presenciar 
um acontecimento benéfico a si ou próspero para a sociedade.  

Isto não seria a retomada do crescimento sustentado de renda 
e emprego? Por qual razão há obsessão com o eterno combate à 
inflação mesmo quando está baixa ou sob controle? Evitar sempre o 
risco de eutanásia dos rentistas quando a taxa de inflação supera a 
taxa de juro prefixada?  

A palavrinha-mágica “expectativa” também é utilizada para 
designar a condição de alguém com esperança em algo baseado em 
promessas se tornar realidade. Esse sentimento de expectativa só 
pode existir na ausência da realidade, ou seja, quando o objeto 
motivador da expectativa ainda não se tornou viável e real, sendo 
apenas uma condição presente no desejo do indivíduo. 

Os crentes no poder absolutista das “expectativas” imaginam 
todos os desejos econômico-financeiros serem homogêneos? Os 
desocupados não desejam empregos? Os famintos não necessitam de 
renda? Ou só o pavor de eutanásia dos rentistas deve ser aplacado? 

Outra característica necessária para existir a expectativa é a 
previsão, informação ou condição capaz de sustentar essa esperança, 
caso contrário a chamada “expectativa” não passaria de uma ilusão 
ou utopia. Um bom efeito do ciclo político-eleitoral é forçar o 
governante, periodicamente, pressionar a equipe econômica para 
planejar a esperada retomada do crescimento da renda e do 
emprego. 

Apesar disso, o relevante para um economista sem empatia 
com o desejo popular é só controlar a atividade econômica através os 
juros reais. “Quanto mais baixa as expectativas de inflação”, diz ele 
de maneira tautológica, “menos juros nominais seriam necessários 
para o mesmo patamar de juros reais”.  

Tautologia é a repetição desnecessária de uma mesma ideia 
usando termos diferentes. Observe a inversão do raciocínio do dito 
cujo ao considerar o juro real dado (ex-ante) e caber ao juro nominal 
ser fixado ex-post, de maneira exatamente acima da inflação 
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“esperada”, portanto, incerta, para resultar naquela meta de juro 
real. 

Uma outra discussão teórica relevante no contexto de metas 
para a inflação e na independência da Autoridade Monetária é a 
falácia do trade-off entre inflação e crescimento. 

Primeiro, para a ortodoxia, o objetivo da política monetária não 
é gerar crescimento. Para aumentar o PIB de maneira recorrente e 
sustentada é necessário aumentar os investimentos e a 
produtividade.  

Essa visão adota o Viés da Omissão: não haver nada a fazer 
com política econômica em curto prazo para a retomada do 
crescimento. Para ela, sequer existe, por exemplo, uma política de 
crédito habitacional com demanda permanente e alto efeito 
multiplicador de empregos, renda e riqueza.  

A inação dos economistas inertes se justifica da seguinte 
maneira: as políticas monetárias e fiscais podem, no máximo, 
suavizar o ciclo econômico em momentos de choques, como o resto 
do mundo está fazendo nesse contexto da pandemia do coronavírus.  

O efeito da política monetária no PIB seria efêmero, só 
ocorreria devido à rigidez de preços em certo prazo. Após alguns 
meses, o efeito dos juros baixos na atividade se dissipa com os 
preços se reajustando ao choque de demanda. O sistema de preços 
relativos ainda predomina no modelo de equilíbrio geral incutido em 
seus “corações e mentes”. 

Por essa visão ortodoxa, a política monetária se restringe à 
política de juros. Ela não contempla a política de crédito!  

O planejamento da elevação dos investimentos e da 
produtividade com moderna tecnologia exige política de crédito como 
incentivo à alavancagem financeira. Os juros de empréstimos terão 
de ser inferiores à rentabilidade patrimonial, considerando as 
despesas financeiras com o uso de recursos de terceiros. 

Um economista anti-desenvolvimentista reconhece ser possível 
usar a política monetária para suavizar um eventual choque de oferta 
ou demanda. Mas essa política keynesiana de “dinheiro farto e barato 
tiraria a economia do equilíbrio”!  
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Ele imagina ser um equilíbrio estável o estado normal da 
pluralidade de atividades econômicas interativas entre si. Todos os 
planos dos diversos agentes econômicos estariam sempre conciliados 
entre si e a disponibilidade de recursos produtivos e financeiros 
necessários. Esse mundo idílico só seria povoado por gente com 
pensamento igual ao de tal economista, isto é, com os mesmos 
sonhos, devaneios ou utopia... 

Em um caso raro de “desequilíbrio”, ele reconhece ser possível 
haver o trade-off, mas não no nível da inflação e no PIB em si, mas 
na variação desses. É óbvio qualquer ajuste ser dinâmico com 
variações ao longo do tempo! 

Equilibristas jamais falam em expansão e sempre ameaçam 
com recessão. Em um caso de um choque de oferta como uma 
elevação do preço dos combustíveis, por exemplo, a política 
monetária terá de ser utilizada e haverá realmente o trade-off entre 
desinflação e recessão.  

Se a demanda da volta da inflação para a meta ser de forma 
muito rápida, a recessão será mais profunda. Mas, social e 
politicamente, não se opta por esse retorno rápido, suavizando assim 
o ciclo recessivo. 

Vem daí a necessidade do “duplo mandato”. Senão, a 
Autoridade Monetária optará sempre por elevação da taxa de juro, de 
maneira disparatada, sem se preocupar com a taxa de desemprego. 

Como contraponto mecânico, caso ocorresse o crescimento 
econômico, o anti-desenvolvimentista alertaria para o choque de 
demanda positivo aquecer demasiadamente a economia.  

Logo, não há o trade-off, na Economia da Confiança, pois 
haverá sempre a necessidade de diminuir a inflação e daí o PIB 
também com a ação da política monetária. Está só é usada para o 
mal, jamais para o bem... 

Sem complacência, o economista ortodoxo volta sua crítica 
contra a cobrança da oposição de o Banco Central colocar um limite 
na sua ânsia recessiva como forma de combate permanente à 
inflação. “Com relação a lei complementar 19/2019, aprovada no 
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Senado quanto à independência do Banco Central, o único ponto 
polêmico é o mandato dual”.  

De acordo com o pensamento econômico do mainstream, “a 
política monetária não consegue incrementar o crescimento, apenas 
suavizar o clima” [?!]. Existe, de fato, assimetria na política 
monetária, mas o mandato dual é justamente para evitar ela 
provocar a recessão, da qual ela não terá capacidade de retirar a 
economia. 

O mandato principal do Banco Central seria a estabilidade dos 
preços como destacado no primeiro artigo. Porém, em um parágrafo 
único desse artigo, é salientado: “Sem prejuízo de seu objetivo 
principal, o Banco Central do Brasil, também tem por objetivo a 
estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações 
do nível de atividade da economia e fomentar o pleno emprego.” 
Sacrilégio! 

Essa ação conciliatória teria sido baseada na condescendência 
ou submissão censurável às opiniões discordantes do credo da 
ortodoxia. Sacrilégio é o ato de desrespeito daquilo tido como 
sagrado pelos economistas convencionais. Diz respeito ao não 
cumprimento das normas de suas crenças praticamente religiosas. 
Assim, o sacrilégio é interpretado de acordo com o ponto de vista e 
doutrina de cada crença. 

O incômodo do crente é com os colegas desenvolvimentistas: 
sempre estão olhando para o desempenho da economia. Nos casos 
de choques de demanda e de oferta, buscam evitar flutuações no 
ciclo, colocando a economia no pleno emprego, na medida do 
possível. 

O sistema de metas para a inflação no Brasil sempre se 
caracterizpi por independência operacional – de fato, e não de direito 
– concedida ao Banco Central. Mas os economistas ortodoxos, na fila 
de candidatos a passarem em sua “porta-giratória”, constituindo-se 
por um mandato temporário na própria Autoridade Monetária, 
reclamavam da segurança jurídica para defesa de seus atos 
socialmente perversos ser muito frágil.  

No fundo, o comportamento da Autoridade Monetária vacilaria 
entre a vontade do presidente da República e a pressão de O 
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Mercado. Afinal, para Ele todos pretendem voltar a trabalhar em 
postos mais bem remunerados face aos anteriores à passagem pela 
“porta-giratória”. 

Sempre em momentos de troca de Presidente da República, 
havia tensão sobre quem seria o indicado e se seria renovada a 
autonomia – de fato, mesmo sem ter a de direito. No caso de quatro 
eleições seguidas de governos social-desenvolvimentistas, O Mercado 
sentia pavor de perder o poder de nomear o presidente do Banco 
Central do Brasil!  

Por fazer tanta pressão, talvez só tenha sofrido dissabor no 
primeiro mandato do governo Dilma, quando foi nomeado um 
funcionário do Banco Central. Nos demais mandatos, inclusive no 
estelionato eleitoral de 2015, quando houve a nomeação de um 
neoliberal para ser ministro da Fazenda, O Mercado continuou “dando 
as cartas” no Banco Central. 

Com a lei aprovada e a não coincidência dos mandatos de 
Presidente da República e do Banco Central do Brasil, essa tensão vai 
desaparecer. A promessa inverossímil é “diminuir a expectativa de 
inflação e prêmio de risco”. 

Há evidências, segundo os adeptos do lema “pouco importa a 
democracia eleitoral e sua alternância de poder”, por não ter sido 
outorgada autonomia no primeiro mandato da presidente Dilma 
Rousseff, houve uma piora na aderência das expectativas de inflação 
as metas. Novo sacrilégio! 

Daí o ofendido PhDeus consulta seus manuais norte-americanos 
e acha a prescrição medicamentosa. “Quando montamos uma função 
de reação da Autoridade Monetária, apelidada de Regra de Taylor 
para o período, os juros efetivos ficaram abaixo do previsto por essa 
regra. Nessa regra, os juros respondem a desvios da inflação da meta 
e do PIB ao PIB potencial. Posteriormente, houve uma inversão com 
os juros efetivos tendo de ficar muito acima do devido por conta da 
perda de credibilidade da Autoridade Monetária”. 

Por incrível que pareça, essa ladainha monótona é recitada 
cotidianamente em cursos ortodoxos de Economia. O jargão “perda 
de credibilidade da Autoridade Monetária” é seguido de falta de 
“ancoragem de expectativas” – e daí é o fim do mundo! 
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O golpista vai sem menor despudor contra os resultados 
eleitorais favoráveis ao desenvolvimento. Afirma com cara-dura: “a 
aprovação da lei complementar concedendo autonomia ao Banco 
Central do Brasil dificultará a repetição de situações como aquela 
ocorrida entre 2011 a 2013”.  

O Banco Central do Brasil ficará eternamente sob a 
dependência de O Mercado! A economia se desincrustrará da 
sociedade! 

No entanto, para desculpar de seu previsível fracasso, salienta: 
“a independência não é uma panaceia, sendo uma condição 
necessária, mas não suficiente para a estabilidade dos preços”. Como 
salientado por qualquer economista neoliberal, tem de podar também 
“a dinâmica dos gastos públicos”. Se estiver sob essa dominância 
fiscal, a política monetária se tornará inócua para controlar a inflação. 
Só. Basta! 

Debate sobre Moeda Digital 

Bitcoin para Manobra Contábil 

Um “geek” é uma espécie de nerd moderninho. Sem 
conhecimento da história da moeda ou teoria monetária, o uso de 
dinheiro virtual explodiu em notoriedade e valor. Assim como o dólar 
e o iene, o valor do bitcoin flutua de acordo com a demanda, mas em 
sua existência ele se valoriza e desvaloriza mais de acordo com a 
especulação, em lugar de fundamentos micro, setoriais ou 
macroeconômicos. 

O projeto teve início em 2009, com um enigmático 
programador conhecido como Satoshi Nakamoto. Ele sempre se 
comunica eletronicamente, nunca responde perguntas pessoais e 
desapareceu dos fóruns on-line em dezembro de 2010.  

As pessoas adeptas das teorias das conspirações especulam 
Nakamoto ser, na verdade, um grupo de pessoas, ou um criptógrafo 
do governo americano, ou um pseudônimo de Gavin Andresen, o 
programador de Amherst, Massachusetts. Ele assumiu o projeto 
depois do desaparecimento de Nakamoto.  
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Outros dizem: – “Os alienígenas podem ter vindo até nós para 
trazer essa tecnologia, pois ela é perfeita!”. 

Primeiro passo para comprar bitcoin: consiga algumas BTCs em 
um site de câmbio como o Mt.Gox. Em seguida, baixe um aplicativo 
do bitcoin.org para armazenar seus lucros ou use um serviço on-line 
como o Instawallet.com para conectar à rede bitcoin descentralizada. 
Em seguida, encontre o endereço bitcoin em uma série de caracteres 
também conhecidos como chave pública. Clique no botão “send 
coins”. 

A compra só é confirmada quando um “miner” (garimpeiro) a 
certificar. Os “miners” são usuários cuidadores dos números em nome 
da rede. Alguns deles possuem prateleiras de computadores 
dedicados à tarefa. Eles são chamados de garimpeiros porque, assim 
como os mineiros de ouro aumentam a oferta do ouro, eles criam 
novos bitcoins, em taxa controlada por algoritmos.  

Quanto mais potentes seus computadores, mais eles geram 
para si mesmos. Depois de o computador de um garimpeiro 
processar uma transação, o vendedor recebe os bitcoins e você 
recebe o produto comprado. É complexo, mas rápido: a rede bitcoin 
consegue realizar até 87 quatrilhões de cálculos por segundo, 35 
vezes mais em lugar de um supercomputador potente. 

O bitcoin interessa a quem tem algo a esconder. Qualquer 
esquema cibernético anarquista como o bitcoin vai atrair rapidamente 
os quatro cavaleiros do apocalipse: a máfia, os traficantes, os 
terroristas e os adeptos da pornografia infantil. 

Os bitcoins têm todas as vantagens do papel-moeda – uso fácil 
e monitoramento difícil -, sem as desvantagens do uso presencial em 
lugar do virtual. A carteira digital é um arquivo em um disco rígido ou 
on-line. Porém, se ela for perdida ou roubada, não há a quem 
recorrer.  

A moeda digital é garantida apenas pela confiança e pelo 
crédito de seus participantes. Ela está fora do alcance de qualquer 
banco, político ou do Federal Reserve (Fed).  
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Para um certo tipo de nerd libertário à margem da sociedade 
civilizada, trata-se de uma ruptura digital. Poderá dar problema 
futuro! 

As transações digitais normalmente exigem um intermediário 
de confiança como a empresa de pagamentos on-line PayPal, para 
cuidar adequadamente das contas de crédito e débito e impedir 
fraudes. Com as bitcoins, existe um intermediário distribuidor em 
rede impessoal.  

As transações individuais são codificadas, conectadas a uma 
rede descentralizada. Ela roda em milhares de computadores 
residenciais. As transações são registradas em um livro de 
contabilidade público.  

O sistema funciona de modo parecido com as redes de 
compartilhamento de música, nas quais os arquivos são 
compartilhados por uma multidão de usuários, em vez de baixados de 
um servidor central. 

O bitcoin é um ativo ao portador. Circula em uma rede 
distribuída de computadores (rede bitcoin), utilizando-se do sistema 
Blockchain. A transferência eletrônica de valor (dados) não tem 
necessidade de um intermediário de confiança para validar as 
transações.  

O bitcoin possibilita a transação direta entre pessoas, 
independente do conhecimento da identidade e/ou informações da 
contraparte e sem a necessidade de uma instituição para intermediar, 
tal como ocorre nas transações com o dinheiro em espécie. Por essas 
características, o bitcoin retirou o fator confiança dos bancos, ou 
melhor, conferiu a cada detentor de bitcoin o poder de efetuar 
transferências livremente, independentemente do horário e valor, a 
custos irrisórios. 

Apesar das inovações tecnológicas trazidas e pelo grande 
número de entusiastas – estima-se o número de clientes das 
exchanges de criptoativos no Brasil superar 1,5 milhão de usuários – 
muitos questionam a efetiva utilidade do bitcoin. Há dúvidas sobre:  
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(i) se tal criptoativo seria uma nova forma de “reserva de valor”, 
equiparando-o ao ouro, dada a sua escassez (limitado a 21 
milhões de unidades),  

(ii) se haveria possibilidade de adoção do bitcoin como uma 
“moeda” global. 

Há “influenciadores” para manipular as cotações em seu favor. 
Por exemplo, recentemente, a Tesla não informou o objetivo ou o 
contexto motivador de anunciar seu investimento em compra 
milionária de bitcoins. Apontou o interesse de, em um futuro 
próximo, passar a aceitar bitcoin como forma de pagamento por seus 
produtos. 

Além de ter mexido com o mercado de criptoativos, essa 
decisão causou dúvidas sobre a sua verdadeira finalidade. Há dúvidas 
sobre: 

(i) se a Tesla apenas pretende deter bitcoins com a finalidade de 
utilizá-lo como um substituto de moeda e para com ele 
especular, ou  

(ii) se seria possível uma estratégia gerencial, contábil ou tributária 
para dar suporte à decisão tomada pelo Conselho da 
companhia. 

Diante desse cenário, contabilmente, a Tesla informou o seu 
investimento em criptomoedas poder afetar, direta e negativamente, 
o seu resultado, tendo em vista o dever de realização de testes de 
recuperabilidade do ativo (impairment test). Considerando a não 
natureza de valor mobiliário ou de moeda, tem se reconhecido o 
criptoativo como um bem incorpóreo, registrável pela pessoa jurídica, 
portanto, como ativo intangível de vida útil indefinida. Isso lhe 
submete à realização de testes de recuperabilidade. 

O resultado contábil da empresa será afetado, se, diante da 
queda de cotação do criptoativo, o valor recuperável do seu 
investimento ser recalculado para menor. Reduzirá o lucro ou 
aumentará o prejuízo contábil da sociedade anônima. Entretanto, as 
normas contábeis não autorizam por meio do impairment test o valor 
do ativo intangível ser aumentado.  
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O efeito disso é a pessoa jurídica poder se aproveitar de 
abruptas variações negativas na cotação do bitcoin para reduzir o seu 
resultado contábil, sem ter de, em contrapartida, inflar o seu 
resultado contábil em caso de flutuação positiva do criptoativo. Na 
prática, sob o aspecto contábil, a aquisição de volume considerável 
de bitcoin poderá servir para a manipulação negativa dos resultados 
contábeis da empresa. 

Apesar de potencialmente afetar os resultados a serem 
reportados ao mercado pela companhia, esses efeitos contábeis – os 
mesmos nos Estados Unidos e no Brasil – não têm o condão, aqui, de 
gerar impactos em tributação. Eles deverão ser verificados somente 
quando houver liquidação, mesmo parcial, dos ativos com a apuração 
do ganho ou perda de capital na operação. Aí deverá ser calculado 
considerando o custo de aquisição e o valor de venda do criptoativo. 

Se der positivo o resultado da venda do ativo, o contribuinte 
brasileiro deverá adicionar tal resultado ao cálculo do lucro real ou, 
então, à base calculada do lucro presumido. Se der negativo o 
resultado na operação, a empresa reduzirá o lucro real ou o lucro 
presumido calculado. 

Assim, havendo investimento da pessoa jurídica em bitcoin, a 
depender da relação entre custo de aquisição e valor de mercado, o 
criptoativo poderá ser usado para a “modificação” do lucro da 
companhia. Poderá suprimir o imposto a recolher (lucro operacional 
fiscal e venda de bitcoin com prejuízo) ou suprimir o imposto sobre o 
ganho de capital com o criptoativo, caso a empresa opere em 
prejuízo fiscal.  

Nestes casos, liquidada a posição para a “compensação” na 
formação do lucro, o contribuinte (pessoa jurídica) poderá recomprar 
igual posição a mercado. Voltará a ter os mesmos ativos com, 
naturalmente, um diferente custo de aquisição. 

Independente da estratégia contábil em questão, fato curioso é, 
diante da valorização recente do bitcoin próximo dos US$ 50 mil, o 
lucro da Tesla com a compra de bitcoins teria superado US$ 600 
milhões em apenas dois meses, aproximando-se do lucro da empresa 
em 2020 de US$ 721 milhões. A especulação, em seu auge, sempre 
supera o lucro produtivo! 
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Certamente, o bitcoin ganhou terreno junto aos investidores 
nos últimos anos e os negócios com contratos futuros passaram a ter 
mais liquidez. As autoridades reguladoras dos Estados Unidos 
também estão considerando a possibilidade de aprovar os fundos de 
criptomoedas negociados em bolsas de valores. 

 Entretanto, gestores de ativos afirmam estar preocupados com 
os sinais de as criptomoedas não estarem conseguindo atender às 
expectativas de ficarem menos voláteis com o tempo. Tampouco 
ofereceriam proteção aos investidores contra turbulências nos 
mercados de ações ou com a inflação. 

A volatilidade das criptomoedas é estratosfericamente alta. 
Quando as ações caem, o bitcoin cai também. Isso significa ele não 
ser um bom diversificador de carteiras.  

É indutor a erro os defensores do bitcoin apresentarem o ativo 
como uma proteção contra a inflação. Houve sim uma grande 
valorização das criptomoedas, enquanto o preço do ouro caía. 

As criptomoedas não são um ativo protetor da inflação. Os 
“ativos de inflação” tiveram um desempenho inferior, nos últimos 
anos, quando a inflação esteve baixa. Enquanto isso, as criptomoedas 
se saíram muito bem.  

Na verdade, os especuladores estão buscando um motivo 
positivo para justificar a alta das criptomoedas. Isto porque comprar 
cotas de fundos mútuos expostos a contratos futuros de bitcoin é um 
investimento altamente especulativo. Cabe uma análise rigorosa das 
autoridades a respeito dos envolvimentos desses fundos com as 
criptomoedas. 

Especulação com Bitcoins e demais Criptoativos 

Qualquer especulação gera um processo de realimentação ou 
autoprocessamento. Por isso, o bitcoin continua atraindo número 
cada vez maior de especuladores.  

Os principais incentivos para comprar a criptomoeda tem sido:  

1. a valorização significativa,  

2. a facilidade para transferir recursos de um país para outro,  
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3. a proteção contra a desvalorização cambial em economias com 
alta inflação e  

4. a diversificação do portfólio. 

Em contrapartida, é preciso estar preparado para enfrentar os 
contratempos. O principal deles são as ascensões e quedas 
frequentes e intensas do valor do investimento.  

Um investimento hipotético de US$ 10 mil no começo de janeiro 
de 2018, por exemplo, teria se transformado em aproximadamente 
US$ 40 mil no fim de março de 2021. Um ganho muito superior às 
demais aplicações financeiras. 

Entretanto, ao longo desse período, o investidor chegou a ver o 
valor do investimento cair para cerca de US$ 2 mil. Isso significa 
queda de 80% sobre o montante inicialmente aplicado.  

Além disso, é preciso ter em perspectiva o tamanho do 
mercado ainda ser relativamente pequeno em relação aos demais 
ativos financeiros. A oferta de bitcoins é suprida, majoritariamente, 
por alguns poucos grandes detentores do ativo. Por construção, a 
quantidade total de bitcoins “emitidos” é limitada a 21 milhões. 

A possibilidade de ataques cibernéticos sobre as bolsas virtuais, 
onde os ativos são comercializados, é outro fator de risco. Falta 
credibilidade quanto a sua segurança. 

Recentemente, foi denunciado o alto consumo de energia 
envolvido nas negociações. Provoca um custo ambiental não 
desprezível. A futura regulação disso deve ser levado em conta. 

Apesar da crescente demanda dos clientes, especialmente no 
segmento de alta renda, as grandes instituições financeiras possuem 
dificuldades para intermediar os investimentos em criptomoedas. 
Esses ativos não são regulamentados e nem considerados como 
valores mobiliários. É uma área obscura para a atuação de 
instituições financeiras internacionais respeitáveis. 

Alguns países estão propondo legislações fiscalizadoras de 
quem quiser negociar com bitcoins. A Índia, por exemplo, estuda 
tornar ilegal a posse de criptomoedas e impor multas para quem 
negociar os ativos. 
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Os Estados Unidos planejam aumentar os controles sobre quem 
possui valores nas “criptocarteiras” acima de determinado montante. 
As autoridades do Reino Unido não disfarçam a má vontade com os 
criptoativos, alertando os investidores deverem estar preparados caso 
o valor dos ativos caia a zero. 

Um problema operacional para as grandes instituições 
financeiras é não existirem fundos de investimento, tradicionais ou 
negociados em bolsa (ETFs), domiciliados nos Estados Unidos ou nos 
países membros da União Europeia e regulamentados pelas 
autoridades locais. As estruturas existentes à disposição dos 
investidores estão registradas na periferia dos principais centros 
financeiros mundiais. 

No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) permite os 
investidores de varejo comprarem cotas de fundos domiciliados no 
Brasil com remuneração vinculada a criptomoedas. Para essa 
estrutura ser aprovada, os fundos locais podem investir em fundos de 
investimento no exterior, domiciliados em outros países ou regiões 
fora dos Estados Unidos ou da Europa, se forem cumpridas 
determinadas condições. 

A maior liberalidade do “xerife do mercado de capitais 
brasileiro” tem facilitado o acesso dos investidores brasileiros às 
criptomoedas. A Receita Federal criou códigos específicos para a 
declaração de bitcoin e demais moedas virtuais no formulário do 
Imposto de Renda de 2021. 

Moeda do WhatsApp / Facebook 

Quase um ano após o anúncio de lançamento do serviço de 
pagamentos no Brasil, o WhatsApp começou a processar 
transferências financeiras, por enquanto, apenas entre pessoas 
físicas. Nesse período, o aplicativo de mensageria submeteu-se à 
regulação do Banco Central do Brasil e aproveitou para firmar mais 
parcerias.  

Originalmente, a estreia seria com três emissores de cartões. 
Agora, clientes de nove instituições financeiras já poderão fazer 
operações por meio do app. 
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“Pagamentos digitais são muito importantes neste momento. É 
mais seguro entregar dinheiro a alguém e você não ficar em uma fila 
de banco”, disse Mark Zuckerberg, fundador e presidente do 
Facebook. Ele é proprietário do WhatsApp e também do Instagram. 

Em seu primeiro vídeo de lançamento produto local, Zuckerberg 
comparou o serviço financeiro à facilidade de mandar uma mensagem 
ou foto entre amigos e familiares. “Esse é um dos primeiros lugares 
do mundo a ter pagamento no WhatsApp e isso porque sabemos o 
quanto o WhatsApp é importante para o Brasil”, disse. 

O presidente do Facebook se referia ao uso frenético do app de 
mensagens no país. O Brasil é o segundo maior mercado em número 
de usuários do WhatsApp no mundo – são 120 milhões de pessoas 
usando o serviço, atrás apenas dos 400 milhões da Índia.  

Porém, os indianos são mais concisos na comunicação. Com 
menos da metade dos usuários, o Brasil supera a Índia e qualquer 
outro mercado em número de mensagens. 

O serviço começa com cartões de débito e pré-pago do Banco 
do Brasil (BB), Banco Inter, Bradesco, next, Itaú Unibanco, Mercado 
Pago, Nubank, Sicredi e Woop Sicredi, com as bandeiras Visa e 
Mastercard. O processamento das transações será feito pela Cielo 
sem exclusividade. Cerca de 70% do mercado bancário no país já 
começa com acesso ao sistema. 

Somente BB, Bradesco e Itaú dizem somarem cerca de 250 
milhões de correntistas: mais de toda a população brasileira, inclusive 
menores, estimada em 213 milhões pessoas?! Há tanta “dupla 
contagem”? 

O serviço pode ajudar o WhatsApp a extrapolar o número atual 
de usuários no país. O surgimento de novas formas de pagamentos 
adaptadas à economia digital é relevante nas experiências financeiras 
de rotina dos clientes. 

No fim de março de 2021, o Banco Central deu aprovação à 
Facebook Pagamentos do Brasil para se tornar um iniciador de 
pagamentos. O WhatsApp será apenas o ponto de origem de uma 
transação, enquanto a parte operacional e financeira ficará a cargo 
dos parceiros.  
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O serviço corre nos “trilhos” dos cartões de crédito e débito – 
daí a estrutura envolver bandeiras, credenciadora e emissores. Por 
enquanto, a autorização dada pelo regulador é para transferências 
entre pessoas físicas.  

A companhia continua trabalhando com o Banco Central na 
autorização para pagamentos envolvendo lojistas. Isso permitirá, por 
exemplo, um cliente pagar uma compra usando o aplicativo. A 
Autoridade Monetária também concedeu licença de operação de 
arranjo de pagamento aberto para Visa e Mastercard no Brasil. 

O Facebook tinha planos de lançar o serviço em junho do ano 
2020, mas o regulador freou a iniciativa ao solicitar mais 
informações, quando o país também se preparava para lançar o Pix. 
Na ocasião, houve questionamentos em O Mercado sobre a razão de 
empresas experientes – como Cielo, Visa, Mastercard e bancos – não 
terem antecipado esse problema.  

“Havia diferente interpretação sobre o momento quando o 
pedido de autorização era necessário, se antes do lançamento ou ao 
longo do tempo”. Podes crer... 

Instituições de pagamento (IP) só precisam estar sob a 
fiscalização do Banco Central com licença específica quando atingem 
determinado volume transacionado. Agora, esse volume é de R$ 20 
bilhões em 12 meses. Antes, era de R$ 500 milhões.  

Porém, o Facebook não será uma IP, e sim um iniciador de 
pagamentos. Essa figura já estava nos planos do regulador, mas só 
foi efetivamente criada depois de o serviço de pagamentos do 
WhatsApp ter sido anunciado. 

O porte dos operadores envolvidos e a inovação do sistema 
despertaram preocupação do regulador. O Banco Central do Brasil 
não gostou de ser pego de surpresa com uma moeda paralela à 
moeda nacional – na função meio de pagamento – e queria garantir a 
segurança das operações. 

Antes mesmo do anúncio no ano passado, já havia expectativa 
de o WhatsApp ingressar em pagamentos. Tinha em vista a escala de 
apps chineses nesse negócio, notadamente o WeChat. 
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Os pagamentos no WhatsApp são habilitados pelo Facebook 
Pay. Ele utiliza PIN e biometria para garantir a segurança das 
operações.  

As redes sociais Facebook e Instagram também poderão usar o 
Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB) futuramente. A empresa não 
vai cobrar taxa do usuário no serviço de transferências. Será liberado, 
gradualmente, entre os correntistas dos bancos parceiros. 

Há limites financeiros anunciados: cada usuário pode enviar até 
mil reais por transação e receber 20 transações por dia, com teto de 
R$ 5 mil por mês. 

O serviço acelera o processo de digitalização dos meios de 
pagamento, dita “democrática”. Propagandeia: o recurso de 
pagamentos no WhatsApp contribuirá para a inclusão financeira e o 
aumento da formalização da economia. 

Segundo um executivo do WhatsApp, apesar de começar a 
operar com correntistas atuais dos bancos, o serviço servirá para 
aumentar a bancarização. O grupo não apresenta uma boa explicação 
para isso nem tem uma meta específica de volume para o primeiro 
ano. 

O WhatsApp Pay tem potencial para mudar a forma como os 
brasileiros fazem transações financeiras no dia a dia? A solução pode 
ganhar escala em alta velocidade, a exemplo do Pix, o Sistema de 
Pagamentos Instantâneos, capitaneado pelo Banco Central? 

Uma pesquisa encomendada pela Visa mostra 80% da base de 
usuários da bandeira declarar interesse em fazer transferências e, 
futuramente, pagamentos pelo WhatsApp. O canal digital tem 
potencial para substituir a parte de transações com dinheiro físico. 

O potencial é efetivamente incalculável. Se a operação for 
simples, espera-se ser adotada em massa, porque é natural o usuário 
adotar o caminho mais fácil. 

Uma vez cadastrados os cartões, simplesmente se faz uma 
transferência com quatro cliques na tela. A experiência para o cliente 
vai ser muito amigável, porque durante uma conversa poderá 
automaticamente fazer um transferência, quase como colocar uma 
foto e enviar.                                
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O WhatsApp Pay é um grande player pelo seu tamanho no 
Brasil, mas ainda não muda o mercado como já está acontecendo 
com o Pix. Quando ele for autorizado a ser uma ‘wallet’ [carteira 
digital], aí sim ele ganha mercado. 

O Banco Central acertou em autorizar só agora porque já conta 
com o Pix em operação. Caso contrário, a solução privada tinha 
chance de dominar o mercado. Seria como trocar um mercado 
concentrado em bancos, para uma Big Tech, tal como ocorreu na 
China. 

Nessa primeira fase, o regulador permitiu apenas as 
transferências entre pessoas físicas, com cadastro de cartões de 
débito e pré-pagos. O Banco Central sinaliza a possibilidade de 
autorizar futuramente a função de pagamentos de bens e serviços 
para empresas. No caso das transações entre usuários individuais, 
não há cobrança de tarifas. 

Quando for implementada a solução entre CNPJ, as instituições 
bancárias e outras poderão cobrar tarifas pelas operações. Nesse 
primeiro momento, as transferência é entre pessoas e a remuneração 
é feita pelo Facebook para os bancos parceiros. Cada transação tem 
uma remuneração, mas o cliente não paga nada. 

A remuneração, no caso de o Banco Central autorizar o 
pagamento de bens e serviços, vai ser muito similar ao observado no 
Pix. Quando autorizadas, as transações de compra de pessoas 
jurídicas, a empresa vai remunerar a cadeia para poder receber pelas 
as vendas no WhatsApp. 

Sob o ponto de vista técnico, essas operações serão como uma 
transação normal de cartão de crédito. Com o início do 
funcionamento do WhatsApp Pay, as instituições participantes 
poderiam convidar 15 mil clientes por dia até 17 de maio de 2020, 
quando essa cota foi revisada.  

Se o usuário transferir um valor para uma pessoa ainda não 
cadastrada, automaticamente, essa conta passa a estar habilitada 
para uso da solução. É uma estratégia viral. A tendência é a base de 
usuários aumentar aceleradamente. 
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Transações Digitais 

O papel do Banco Central é colocar a infraestrutura do saque 
Pix, pagamento por aproximação, Pix garantido e QR-Code do 
pagador em funcionamento. Caberá a O Mercado fazer essas 
inovações tecnológicas se tornarem inovações financeiras 
substantivas. 

O Sistema de Pagamento Instantâneoliberal (o Pix) do Banco 
Central entrou em vigor no dia 16 de novembro de 2020. Havia a 
expectativa dele corroer as receitas com tarifas dos bancos 
brasileiros. 

Com base em levantamento dos dados de 12 meses até junho 
de 2020, a estimativa era de os bancos perderem até 8% de suas 
receitas de tarifas, devido à perda das taxas de transferências do 
TED. Estas transações cresceram 31% em média desde 2017 no 
Brasil. 

O Banco Central determinou as transações de pessoas físicas 
(PF) e microempreendedores individuais (MEI) no Pix serem zeradas 
ou não tarifadas. Para pessoa jurídica (PJ), o custo dependerá de 
cada instituição. 

Desta forma, segundo a agência de classificação de risco 
Moody’s, essa isenção trará também redução de taxas em outras 
transações. Intensificará o efeito negativo para a receita dos bancos, 
principalmente dos grandes, obrigados a aderir ao Pix. 

“O Pix será um concorrente direto dos sistemas de pagamento 
existentes, incluindo transferências eletrônicas de dinheiro (TED) e 
pagamentos com cartão de débito, devido ao seu método de 
pagamento digital mais barato e rápido”, disse a agência no relatório. 

O Pix surgiu em um momento quando a taxa básica de juro 
estava em nível recorde de baixa. Os riscos de ativos relacionados à 
pandemia do coronavírus já pressionavam as margens financeiras e a 
lucratividade dos bancos. 
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Desafios da Moeda Digital Soberana 

Com o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos 
PIX, o Banco Central obteve condições de enfrentar a concorrência 
frente a outros meios de pagamentos digitais no varejo. Etapa 
seguinte deverá ser a criação da moeda digital soberana, substituta 
do papel-moeda. 

Conhecidas pelo acrônimo inglês CBDC (Central Bank Digital 
Currency), as moedas digitais soberanas vêm sendo tratadas como 
questão estratégica por governos de vários países. Estudos se 
encontram em diferentes estágios de evolução no mundo e também 
no Brasil, onde o Banco Central constituiu grupo de trabalho sobre o 
assunto em agosto de 2020. 

Moeda digital soberana nada mais é senão a moeda corrente 
em formato digital. Mas qual é a diferença entre ela e outras velhas 
conhecidas formas desmaterializadas de dinheiro, como a moeda 
escritural, comandada por cartões de pagamentos eletrônicos?  

Afinal, essas ordens de transferências de depósitos à vista entre 
clientes bancários também são expressões virtuais da moeda 
nacional. Elas já são transacionadas por meio de dispositivos 
eletrônicos. 

Em termos legais, a diferença é a moeda digital soberana 
conferir a seu titular direito de crédito diretamente contra a 
Autoridade Monetária emissora. Por sua vez, moedas escriturais e 
eletrônicas são obrigações da instituição financeira (ou de 
pagamento) depositária. 

Sob esse ponto de vista, os Bancos Centrais emitiriam moeda 
soberana desmaterializada ao receber depósitos voluntários ou 
compulsórios. Por serem mantidos neles pelas instituições bancárias, 
dariam direitos de essas multiplicarem os depósitos à vista via 
crédito.  

A novidade, frente esse quadro anterior, seria a emissão 
diretamente para pessoas físicas e jurídicas não bancárias. Disso 
decorrem duas possibilidades:  

• não seria realista achar o Banco Central já substituir o sistema 
bancário com rede de agências físicas na condição de 
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depositário das disponibilidades da população, pois além de 
sistema de pagamentos e gestão de dinheiro, ele concede 
crédito;  

• tampouco é realista imaginar todos os clientes possuírem 
contas de moeda digital diretamente no Banco Central, sem 
intermediação de instituições financeiras ou de pagamento. 

Essas possibilidades têm fragrantes inconvenientes econômicos 
e práticos. O caminho mais provável será a permanência de um 
modelo descentralizado, onde instituições autorizadas pelo Banco 
Central atuarão como intermediárias.  

Essas instituições administrarão o relacionamento com os 
titulares da moeda digital e prestarão serviços como identificação e 
cadastramento de clientes, prevenção à lavagem de dinheiro e 
iniciação de transações de pagamento. A abrangência das funções do 
intermediário dependerá do grau de descentralização previsto no 
modelo a ser adotado. 

Porém, para a moeda digital soberana (CBDC) preservar sua 
característica de obrigação da autoridade emissora, a instituição 
intermediária deverá assumir o papel de gestora de recursos de 
terceiros, e não de depositária. Sua função equivalerá, nesse caso, à 
das corretoras de valores na custódia de títulos e valores mobiliários 
de propriedade de seus clientes.  

Contas individualizadas em nome dos usuários finais serão 
mantidas no Banco Central. Isso também afastará o risco de 
insolvência do intermediário, pois no caso de intervenção, liquidação 
ou falência, bastará a gestão ser transferida para outra instituição. 

A emissão de moeda digital soberana (CBDC) impactará as 
políticas monetária e creditícia.  

Os empréstimos seguidos de depósitos bancários têm efeito 
multiplicador de moeda. O dinheiro depositado por um cliente é (em 
parte) emprestado pelo banco a outro cliente. Este por sua vez 
também o deposita, possibilitando novo empréstimo – e assim 
sucessivamente.  

Com a migração de depósitos à vista para moeda digital 
soberana essa multiplicação monetária não seria possível, pois a 
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instituição intermediária não poderia dispor deles para novos 
empréstimos. Teria efeito tal como atualmente tem o saque de papel-
moeda. Ele afeta esse processo de multiplicação monetária.  

Sob esse aspecto, a moeda digital soberana se equipara a 
depósito bancário com 100% de recolhimento compulsório. Afeta 
também o multiplicador:  

k = MP / BM = (PMPP + DV) / (PMC + RB) =  

= 1 / (PMPP / MP) + (EBC + RB] / MP), onde EBC é Encaixe dos 
Bancos Comerciais e RB são Reservas Bancárias (Voluntárias ou 
Compulsórias) 

Além disso, como o risco de crédito da Autoridade Monetária 
por definição é zero, muitos poderiam se sentir incentivados a migrar 
seus recursos de contas-correntes, usadas como fontes de 
pagamentos, para a moeda digital soberana. O risco seria idêntico ao 
de uma corrida bancária clássica, mas sem o inconveniente da 
manutenção de grande quantidade de dinheiro em espécie para 
entregar aos clientes.  

Haveria a possibilidade de realizar a transferência dos depósitos 
dos bancos comerciais aos depósitos no Banco Central, 
comodamente, de casa, a qualquer hora, por meio do computador ou 
do celular. 

Para contrastar esses inconvenientes, uma alternativa seria 
limitar a quantidade de moeda digital soberana possível de ser 
mantida por cada pessoa ou convertida em determinado período. 
Porém soluções como essa afastam a moeda digital soberana de sua 
proposta inicial. Ela deve ser substituta perfeita do dinheiro em 
espécie. 

Aliás, como substituta do dinheiro físico, a moeda digital 
soberana deve ser dotada de curso legal. No Brasil, apenas cédulas e 
moedas de real gozam de tal característica de acordo com o art. 1º. 
da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995. Dispõe sobre o Plano Real.  

Tenho dúvidas a respeito da seguinte afirmação do advogado 
Luiz Roberto de Assis: “moeda escritural ou eletrônica não tem curso 
legal, pois, embora elas correspondam a depósitos em real, elas são 
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na verdade créditos contra a instituição depositária. Ninguém é 
obrigado a aceitar créditos em pagamento de dívidas”. 

Cheques são ordens de transferências de depósitos à vista 
entre clientes bancários. Parece-me eles terem poder liberatório de 
dívidas. Da mesma forma, no meu entender, essas ordens serem 
dadas por meios digitais com senhas. 

Não seriam poucas as dificuldades na implementação do curso 
legal da moeda digital. Como impor a todas pessoas no território 
nacional – pessoas físicas de todas as classes sociais, pessoas 
jurídicas de qualquer porte – a obrigação de aceitar pagamento em 
moeda digital?  

De acordo com o citado advogado, “uma possível solução seria 
limitar a abrangência do curso forçado, por exemplo a operações 
comerciais de varejo com estabelecimentos a partir de determinado 
porte. Mais uma vez, essas limitações afastariam a moeda digital 
soberana de seu propósito original”. Ainda bem ele retirar tal ideia 
descabida... 

Outra característica do dinheiro em espécie é a anonimidade. 
“Em teoria nada impede a moeda digital soberana também ser 
anônima – bastaria as contas de depósito serem identificadas por 
números conhecidos apenas por seus titulares”.  

Mas é pouquíssimo provável a adoção de modelo anônimo, 
inclusive em função de compromissos de combate à lavagem de 
dinheiro e de financiamento ao terrorismo, assumidos pelo Brasil 
perante órgãos internacionais. Seria também por questão de 
coerência com as obrigações de identificação impostas pela lei aos 
intermediários financeiros.  

Afinal, uma das principais motivações, para a digitalização da 
moeda, é justamente identificar (e acabar com) o “dinheiro sujo” em 
operações ilegais, bem como o “dinheiro frio” em sonegação fiscal. 

A moeda digital soberana não seria um serviço de pagamento 
ou arranjo de pagamento, como definido na Lei no 12.865, de 9 de 
outubro de 2013, mas sim um meio de pagamento. O Banco Central 
poderia, contudo, valer-se de arranjos de pagamento existentes para 
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processar pagamentos feitos na moeda por ele emitida, além de 
eventualmente criar seu próprio arranjo.  

Confesso, não entendi a sutileza da diferenciação jurídica entre 
papel-moeda e depósitos à vista. Para economistas, ambas 
constituem meios de pagamentos obrigatórios de serem aceitos. 

Arranjos existentes deveriam ser adaptados para admitirem 
pagamentos em moeda escritural ou eletrônica e em moeda digital 
soberana. O processamento de transações em moeda digital 
soberana não deveria ser limitado a um único arranjo, seja ele 
mantido por ente público ou privado. 

Apesar desses e de muitos outros desafios, a moeda digital 
soberana poderá se tornar realidade em breve. O Banco Central 
deveria participar ativamente dos debates sobre o tema. 

Gustavo Loyola, doutor em economia pela EPGE/FGV, foi 
presidente do Banco Central e é sócio-diretor da Tendências 
Consultoria Integrada, em São Paulo. Publicou artigo (Valor,25/01/21) 
intitulado “Os Muitos Desafios para Moeda Digital”. 

O Brasil poderá ter, em 2022, sua “Moeda Digital do Banco 
Central” (CBDC, na sigla em inglês). Para tanto, há um grupo de 
trabalho intergovernamental estudando o tema em suas diversas 
dimensões.  

Houve a divulgação, pelo BIS, em outubro de 2020, de um 
relatório preparado conjuntamente pela instituição e por um grupo de 
Bancos Centrais, entre eles o ECB, o Fed, o Banco da Inglaterra e o 
Banco do Japão, no qual se busca estabelecer princípios básicos 
comuns e características essenciais de uma CBDC. O relatório 
intitula-se “Central bank digital currencies: foundational principles 
and core features”. 

O documento referido tem como alicerce a noção de a adoção 
por qualquer jurisdição de uma CBDC deve satisfazer a certos 
princípios comuns:  

(i) a emissão de CBDC não pode comprometer a efetividade da 
política monetária, nem a estabilidade financeira;  
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(ii) a moeda digital do Banco Central deve coexistir e 
complementar as outras formas de dinheiro; e  

(iii) a CBDC deve promover a inovação e a eficiência. 

Loyola trata, suscintamente, dos potenciais impactos da 
emissão de CBDC sobre a estabilidade financeira em determinada 
jurisdição. Hoje, os Bancos Centrais já emitem, além do papel-
moeda, moeda eletrônica acessível apenas a certas categorias de 
intermediários financeiros, tipicamente bancos comerciais. São as 
chamadas reservas bancárias.  

Assim, por emissão de CBDC, entende-se a disponibilização 
pelos Bancos Centrais de uma moeda digital livremente acessível a 
todos os agentes econômicos e utilizável no dia a dia como substituto 
do papel moeda e dos depósitos à vista. Estes últimos constituem 
uma forma de moeda, emitida pelos bancos comerciais, com reservas 
mantidas compulsoriamente junto ao Banco Central. 

Curiosamente, o ex-presidente do Banco Central do Brasil não 
coloca a origem dos depósitos à vista nos fluxos de renda do trabalho 
(e demais formas de renda) dos clientes bancários. Dá a impressão 
de considerar tais depósitos como uma espécie de concessão ou 
dádiva da Autoridade Monetária. Tal ponto-de-vista é uma inversão 
em relação ao valor adicionado, em primeira instância, pelo trabalho. 

“A mais óbvia ameaça potencial da emissão de CBDC sobre a 
estabilidade financeira é a desintermediação dos bancos comerciais. 
Tal risco adviria da migração massiva para a moeda do Banco Central 
de recursos mantidos em depósitos à vista no sistema bancário”.  

Dada essa “corrida bancária”, o inchamento do balanço do 
Banco Central ocorreria em detrimento dos depósitos de varejo. Mas 
justamente eles são fonte de recursos estável e de baixo custo para 
os bancos comerciais.  

Como reação a essa tendência, os bancos passariam a 
remunerar os depósitos à vista, de maneira explícita, tal como já 
fazem com os depósitos a prazo, o que não necessariamente 
fragilizaria o sistema bancário. No caso do Brasil, onde já existem 
instrumentos de captação remunerados com liquidez imediata (CDB 
resgatáveis) amplamente utilizados pelos clientes dos bancos, 
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provavelmente esse tipo de impacto seria mitigado, a depender da 
intensidade e velocidade desse movimento. 

Contudo, em situações de estresse, quando poderá haver 
aumento generalizado da aversão ao risco, a consequência seria uma 
rápida e massiva saída de recursos em direção ao Banco Central, em 
evento extremo de “flight to quality”. A CBDC seria o destino como 
um ativo apenas com risco soberano.  

Isso poderia trazer consequências desastrosas em termos de 
estabilidade financeira. A moeda digital do Banco Central permite as 
corridas bancárias de natureza sistêmica ocorrerem de maneira muito 
mais catastrófica, em volume e velocidade, em lugar da presença 
apenas de papel-moeda, porque o saque deste nas agências 
bancárias e caixas eletrônicos envolveria custos de transação muito 
mais substanciais.  

A experiência indica, em corridas bancárias, prevalecer o “efeito 
imitação”. Dado o risco sistêmico, mesmo bancos mais sólidos podem 
ser afetados. Esse problema pode ser agravado no caso da existência 
da CBDC.  

Em evento de fuga de liquidez para o Banco Central, via CBDC, 
a Autoridade Monetária sempre pode devolver os recursos para o 
sistema bancário via “a janela de redesconto”, ou seja, Assistência 
Financeira de Liquidez como “emprestador em última instância”. 

Mas esse processo poderia não ser tempestivo e eficiente, 
tendo em vista as limitações formais. Como entes do setor público, 
normalmente, os Bancos Centrais, mesmo autônomos, estão sujeitos 
à Lei. São figuras do Estado. 

A tendência de desintermediação bancária seria ainda maior 
caso a Moeda Digital do Banco Central fosse remunerada. Alguns 
autores defendem os Bancos Centrais remunerarem sua moeda 
digital. Ela passaria assim a ter mais características de depósito em 
lugar de ser moeda propriamente dita sem remuneração com juros.  

A ideia seria isso constituir uma maneira de potencializar a 
política monetária, porque o aumento ou queda dos juros fixados pelo 
Banco Central seria imediatamente repassada ao público via CBDC.  



!  135

Porém, neste caso, a competição com os depósitos bancários 
seria direta. Os efeitos da desintermediação financeira seriam 
maiores. Mecanismos como limites para os depósitos e outras 
restrições poderiam até reduzir tais riscos, mas claramente não seria 
uma solução eficiente. 

Outra fonte de desintermediação do sistema bancário 
doméstico, mas com implicações macroeconômicas muito além, 
capaz de afetar mais fortemente as economias emergentes, viria da 
diminuição das barreiras para migração de depósitos domésticos para 
CBDCs emitidas por Bancos Centrais estrangeiros. Certamente, 
existem maneiras de prevenir ou limitar esse tipo de problema, 
contudo, trata de um risco a ser considerado se um maior número de 
Bancos Centrais adotar a moeda digital. 

Moeda Digital do Banco Central 

Anne O. Krueger, ex-primeira vice-diretora-executiva do Fundo 
Monetário Internacional, é professora pesquisadora-sênior de 
economia internacional da Faculdade de Estudos Internacionais 
Avançados da Universidade Johns Hopkins. Publicou artigo (Valor, 
04/05/21) intitulado “Riscos e Promessas da Moeda Digital do Banco 
Central”. 

O bitcoin e outras criptomoedas emitidas por meios privados 
geraram um frenética onda de empolgação, com a maioria das 
análises se concentrando em sua atratividade e suas desvantagens 
aparentes. Mas foi dada atenção relativamente menor a um fato novo 
ainda mais importante: a probabilidade cada vez maior de os países 
migrarem em parte ou totalmente para uma Moeda Digital do Banco 
Central (CBDC). 

 O dinheiro exerce três funções.  

(i) Como meio de troca, ele possibilita transações que, de outra 
forma, exigiriam permutas difíceis (como na troca de frangos 
por um automóvel).  

(ii) Como unidade de conta, permite às pessoas saberem se 
pouparam ou se torraram o dinheiro poupado para se sustentar 
nos últimos doze meses.  
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(iii) Como reserva de valor, o dinheiro possibilita a receita atual 
custear aquisições futuras. 

Há um debate se o bitcoin e outras criptomoedas de emissão 
privada podem cumprir o papel de reserva de valor (especulativa) e, 
portanto, ser uma categoria de ativo. Mas a possibilidade de esses 
instrumentos digitais se desenvolverem em um meio de troca ou em 
uma unidade de conta continua incerta. 

No caso do bitcoin, a moeda não tem âncora, e terá, para 
s e m p r e , u m a q u a n t i d a d e f i x a d e 2 1 m i l h õ e s d e 
“tokens” [criptomoeda recém-criada para a ocasião]. Embora possa 
permitir algumas medidas de proteção (“hedge”) contra a inflação, o 
valor violentamente oscilante do bitcoin e a ausência de qualquer 
respaldo levanta dúvidas sobre sua estabilidade.  

A obsessão pelo bitcoin foi corretamente comparada à obsessão 
pelas tulipas na Holanda do século XVII. Porém, ele não tem os 
bulbos. 

As criptomoedas, sem dúvida, vão continuar a se desenvolver, 
mas a maioria será ancorada em uma unidade monetária existente, 
como o dólar dos Estados Unidos, com uma garantia de troca por 
essa unidade. Embora questões técnicas terão de ser solucionadas 
para melhorar a utilidade das moedas de emissão privada, não há 
motivos para pensar isso não vir a ocorrer mais cedo ou mais tarde. 

Em contrapartida, o Federal Reserve (Fed), o Banco Central 
Europeu (BCE) e outros de Estados nacionais soberanos começaram a 
avaliar as possibilidades de emitir sua própria moeda digital. O Banco 
Popular da China já distribuiu pacotes de yuans digitais em cidades-
piloto e o Banco Central das Bahamas foi até além, ao emitir 
integralmente um CBDC conhecido como “sand dollar”. 

No nível do varejo, a CBDC ofereceria algumas vantagens 
óbvias e operaria sob muitos aspectos como um cartão de crédito na 
realização de pagamentos. Um argumento populista comum é ela 
ajudar os pobres e outros segmentos, atualmente subassistidos pelo 
sistema bancário.  

Também facilitaria muito para os governos a gestão das 
transferências sociais, como os auxílios por família pagos durante a 
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pandemia. Se um sistema internacional de moedas digitais 
funcionasse bem, reduziria acentuadamente os custos das transações 
interfronteiras. 

Mas as CBDCs não deixam de ter suas próprias complicações. 
Uma questão decisiva é onde as contas de CBDCs serão mantidas. Se 
for no Banco Central, qual seria a maneira de preservar a privacidade 
das transações?  

Também está pouco claro qual papel restará aos bancos 
privados. Eles são atualmente a fonte predominante de crédito na 
maioria das economias de mercado. Se os bancos deixarem de 
receber depósitos, como concederão empréstimos? 

Para dispositivos desse tipo funcionarem bem, as CBDCs teriam 
de alcançar um equilíbrio entre o anonimato (ou a privacidade) e o 
controle do sistema. Caso contrário, haveria uma preocupação 
permanente de o governo poder, com excessiva prontidão, ter acesso 
a informações de detentores de contas individuais e intervir na 
alocação de crédito.  

A alternativa é a de os Bancos Centrais distribuírem depósitos 
para os bancos-membros. Dessa forma, continuariam a funcionar 
como fontes de crédito. Nesse caso, teria de haver sólidos requisitos 
de reserva fracionária, sob pena de poderem aparecer outros 
problemas. 

Também há complicações no nível internacional. Os Bancos 
Centrais estarão dispostos a aceitar pagamentos em CBDCs de outros 
Bancos Centrais? Os países poderão preservar o controle de seus 
meios de pagamento se eles assumirem forma digital?  

Seja como for, é difícil imaginar grandes Bancos Centrais 
estarem dispostos a subscrever o sistema financeiro internacional 
sem um alto grau de cooperação, coordenação e controle. 

Essas interrogações internacionais são de especial importância 
para os Estados Unidos, porque o dólar age como moeda de reserva 
internacional, uma unidade de conta e um meio de pagamento há 75 
anos. Para o bem ou para o mal, o papel fundamental do dólar no 
sistema possibilitou os EUA impor sanções financeiras razoavelmente 
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eficazes a países como Rússia e Irã. Os EUA não vão abrir mão dessa 
ferramenta de bom grado. 

O uso ampliado de sanções pelos EUA deu impulso a esforços 
para a criação de uma moeda alternativa ao dólar. A exemplo da 
corrida chinesa para aumentar o papel internacional do yuan por 
meio da digitalização, haverá forte pressão política para os EUA 
adotarem sua própria CBDC antes de todas as complicações 
supracitadas estarem resolvidas.  

Embora a concorrência entre o Fed, o BCE, o Banco Popular da 
China e outros Bancos Centrais possa se revelar saudável, poderá 
levar também a desdobramentos capazes de colocar em xeque todo o 
sistema financeiro internacional. 

Nenhum sistema monetário funcionou perfeitamente em 
qualquer época. Mas é noção geralmente indiscutível de o atual ter 
obtido bom desempenho durante os últimos 20 anos de crises, 
principalmente se comparado a sistemas anteriores, como o padrão-
ouro.  

Embora a CBDC possa melhorar a inclusão financeira, a maioria 
dos especialistas alertam para ela não ser instaurada enquanto não 
houver garantias de a alocação de crédito, os sistemas de 
pagamentos, as salvaguardas de estabilidade financeira e outros 
aspectos do novo sistema funcionarem no mínimo de maneira tão 
tranquila quanto funcionam sob o atual. Um sistema financeiro 
emerge de interações entre seus subsistemas de pagamentos, gestão 
de dinheiro e crédito. 

O desenvolvimento das CBDCs, quase certamente, prosseguirá. 
A questão, então, é se os vários problemas em torno dele serão 
solucionados antes de se promover a mudança radical.  

CBDC ou Real Digital 

O Banco Central do Brasil pretende o real digital ser emitido 
apenas pela própria Autoridade Monetária, tenha custódia das 
instituições financeiras e nenhum tipo de remuneração. Divulgou 
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algumas das diretrizes para balizar a implantação da moeda virtual, 
mas ponderou essa ser uma avaliação “preliminar”.  

Entre os benefícios vistos, potencialmente, na Moeda Digital do 
Banco Central pela Autoridade Monetária, estão:  

(i) aumento da eficiência do Sistema Financeiro Nacional e do 
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB);  

(ii) maior inclusão financeira;  

(iii) redução de custos com o uso de dinheiro em espécie;  

(iv) realização de mais pagamentos a outros países.  

As Moedas Digitais de Bancos Centrais (CBDC, na sigla em 
inglês) têm diferença marcante em relação a criptoativos. A CBDC, 
como “o real digital”, é uma representação das moedas já emitidas 
pelos Estados nacionais, enquanto criptoativos têm características de 
moeda atuante apenas como reserva de valor. 

A opinião do Banco Central sobre criptoativos continua a 
mesma: “eles são ativos arriscados” e “têm de ser usados com muita 
cautela pelo público”. As criptomoedas chegaram a perder quase US$ 
1 trilhão em valor após dez dias de queda. 

Na prática, o caminho da moeda digital do Banco Central seria 
idêntico ao do dinheiro físico: emitido apenas pela Autoridade 
Monetária e depois repassado por participantes do sistema de 
pagamentos aos usuários finais. Será mais uma opção para o usuário 
substituir o papel-moeda. 

A intenção do Banco Central é o usuário escolher, no seu banco, 
se quer seus recursos ficarem, por exemplo, no formato de depósito 
bancário tradicional ou como real digital. No momento, os técnicos do 
Banco Central do Brasil entendem ser necessária uma relação 
bancária do cliente para ele obter moeda digital. 

O real digital seria um ativo das pessoas físicas contra o Banco 
Central do Brasil, totalmente garantido pela Autoridade Monetária. Já 
o formato usado atualmente em transações eletrônicas como via PIX 
é um ativo delas contra o sistema bancário. 
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Em relação ao PIX, a principal diferença será a integração de 
tecnologias ainda não disponíveis para o sistema de pagamento 
instantâneo. Para o usuário final, será uma alternativa de 
pagamentos. 

A tendência, inclusive, é o real digital operar nos sistemas de 
pagamentos já disponíveis, justamente como o próprio PIX e a TED. 
Também serão usados sistemas já instalados com “grau de resiliência 
muito elevado” para guardar as informações das transações digitais. 
Estarão protegidas pela Lei do Sigilo Bancário e pela Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 

Ainda sendo mantido o sigilo das operações, o uso da moeda 
digital vai permitir a Autoridade Monetária rastrear o fluxo do 
dinheiro. Um real digital possibilitará todo um acompanhamento do 
feito pelos usuários, onde o dinheiro está circulando e de qual forma.  

Serão informações obtidas pelo Banco Central quase em tempo 
real. Poderão ser muito importantes para determinar padrões de 
consumo. 

Outro efeito seria a moeda se tornar mais líquida, porque vai 
deixar de ficar guardada em algum lugar fora da rede de 
informações, como ocorre com a versão física do dinheiro. A moeda 
digital girará mais e esse efeito dará mais liquidez para a economia. 

Em princípio, a avaliação do Banco Central é no fim de 2022 o 
país poderá ter condições necessárias para a moeda digital ser 
efetivamente implantada. 

Se esse horizonte vai se realizar, depende da evolução de 
outros temas. Entre as indef inições, está a tecnologia 
especificamente a ser empregada, inclusive se haverá possibilidade 
de uso de blockchain. Pesquisa da PwC mostra 88% dos projetos de 
CBDCs globais usarem o blockchain como base. 

Nesse caso, necessita-se pensar no seguinte. O último cálculo 
do índice de Consumo de Eletricidade do Bitcoin da Universidade de 
Cambridge sugere a mineração de bitcoins consumir 133,68 
terawatts-hora por ano de eletricidade – a estimativa tem aumentado 
de forma consistente nos últimos cinco anos. Isso coloca o bitcoin um 
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pouco acima da Suécia, com 131,8 TWh de uso de eletricidade em 
2020, e logo abaixo da Malásia, com 147,21 TWh. 

Mas os números reais do bitcoin podem ser muito mais altos. O 
cálculo de Cambridge sobre o pior de todos os cenários – baseado em 
mineradores usarem computadores menos eficientes em termos de 
energia e por tanto tempo quanto o processo ainda for lucrativo – se 
descolou de forma drástica de sua estimativa central, desde 
novembro do ano 2020, porque o preço do bitcoin disparou. O 
raciocínio é, se o aumento do preço do bitcoin atrair novos 
“mineradores” e também significar “minerar” com equipamentos mais 
antigos e menos eficientes, isso fazer sentido financeiramente. 

O preço mais alto também significa as máquinas, ao 
produzirem bitcoins, serem obrigadas a resolver “quebra-cabeças” 
cada vez mais difíceis em busca de sua presa. No limite superior, o 
consumo de eletricidade do bitcoin seria de cerca de 500 TWh por 
ano.  

O Reino Unido consome 300 TWh. Cerca de 65% da 
criptomineração vem da China, onde o carvão responde por cerca de 
60% da matriz energética. 

Outro problema envolve a cotação do real digital. Os Bancos 
Centrais no exterior estão, preferencialmente, adotando a postura de 
colocar a mesma cotação para as moedas físicas e digitais. Mas a 
discussão envolve controvérsia.  

O Banco Central do Brasil vem mantendo contato com outras 
Autoridades Monetárias para avançar nesse debate, até para criar um 
ambiente interoperável para as moedas digitais. Mas pagamentos 
internacionais com a moeda digital dependem da aprovação de 
projeto de lei, para mudar o arcabouço cambial, em tramitação no 
Senado. 

A taxa de conversão tende a não ser a mesma do real físico. Há 
diferentes forças impactando preço de conversão, então as versões 
física e digital correriam em paralelo. 

Outras diretrizes apresentadas pelo Banco Central do Brasil 
foram:  

• desenvolvimento de modelos de negócio inovadores;  
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• uso no varejo;  

• operações online e eventualmente offline; e  

• “integral atendimento” às recomendações internacionais e 
normas sobre prevenção a lavagem de dinheiro, financiamento 
do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de 
destruição em massa. 

Problema a ser enfrentado nessa transição para a moeda digital 
é quase metade dos brasileiros ainda citar o papel-moeda como o 
principal meio para pagar suas compras. O uso, no entanto, é muito 
diferente de acordo com a classe de renda, como mostra uma 
pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva no início do ano corrente 
(Valor, 09/05/21). 

Nas classes D e E, 65% disseram o papel-moeda ser a forma de 
pagamento mais utilizada. Essa opção cai para 38% na classe C e 
para 15% nas classes A e B. 

Os números da pesquisa refletem o cenário pós-pandemia, 
quando houve, ao mesmo tempo, aumento da digitalização da 
economia e do uso do dinheiro, impulsionado pelo auxílio 
emergencial. Nas classes de renda mais baixas, beneficiárias do 
programa de apoio do governo, o hábito de uso do papel-moeda já 
era mais frequente e acabou intensificado no contexto da crise em 
função da covid-19.  

O Banco Central recorreu até mesmo ao lançamento da nota de 
R$ 200, para evitar qualquer risco de falta de papel moeda nos 
bancos – e facilitar o transporte e a guarda de numerário. 

A pesquisa do Instituto Locomotiva – feita com 1.500 pessoas 
acima de 18 anos – aponta ainda as vantagens para o uso do papel-
moeda nas compras. As razões mais citadas foram desconto no 
pagamento (51% dos entrevistados), possibilidade de negociar o 
preço (45%), praticidade (40%), mais facilidade no controle de 
gastos (35%) e ausência de taxas (34%). 

O levantamento revela também 22% dos brasileiros com renda 
recebem a maior parte dos seus recursos em papel-moeda, um 
contingente de 29,8 milhões de pessoas. Já a parcela dos 
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recebedores de “ao menos uma parte da renda em papel-moeda” 
chega a 28%, ou 37,9 milhões de pessoas. 

!  

Política de Juros e Câmbio 

Visão dos Experientes com a Porta-Giratória 

As intervenções do Banco Central no mercado de câmbio já 
somam bilhões de dólares das reservas cambiais. A Autoridade 
Monetária está colocando a sua “mão pesada” para impedir a alta do 
dólar? 

A resposta a essa pergunta depende do interlocutor no 
mercado. Há um grupo não pequeno de operadores opinando o Banco 
Central deveria deixar a taxa se desvalorizar. Refletiria o ambiente de 
alta nos juros internacionais de mercado e a piora nos fundamentos 
do Brasil, tanto do lado político e fiscal quanto da pandemia. 

Quando a Autoridade Monetária segura o ímpeto do dólar, cria 
distorções no mercado, segundo esse ponto de vista. Muitos fundos 
de investimento têm exposição em bolsa e, como proteção para o 
caso de as coisas darem errado, ficam “comprados em dólar”. 
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Se O Mercado funcionar com liberdade, uma eventual perda 
com a queda das ações, como ocorreu, é compensada com os ganhos 
com alta do dólar. Mas as contas não fecham se o Banco Central 
segurar a cotação da moeda americana. 

Como o Banco Central do Brasil está segurando o dólar, o 
mercado está buscando proteção de suas posições no mercado de 
juros futuros. Segundo ele, essa pressão está se refletindo em 
apostas num ciclo de alta mais forte da taxa básica de juros. 

Segundo esse raciocínio, o Banco Central está se colocando em 
córner: ao intervir no câmbio, vê os juros futuros dispararem. No fim, 
será obrigado a entregar um aperto mais forte na taxa básica de 
juros. 

Até 2018, em momentos semelhantes como esse, o ex-diretor 
de política monetária do Banco Central do Brasil, Reinaldo Le Grazie, 
cuja “porta-giratória” o levou a se tornar sócio da Panamby Capital, 
teve de agir. Pode-se discutir tecnicamente um ou outro detalhe da 
atuação da Autoridade Monetária no mercado de câmbio, mas ele 
opina: no conjunto ela está correta. “Estão agindo para conter a 
volatilidade”. 

É justo debater se o melhor instrumento, neste momento, é 
vender o dólar no mercado à vista, como faz o Banco Central, ou no 
mercado futuro. O cupom cambial, um indicador importante dos 
acontecimentos no mercado à vista, não está pedindo dólar spot.  

O mercado futuro é mais eficiente para afetar preços em todo o 
mercado. Mas isso é uma questão de estilo e de informações. Na sua 
cadeira, o diretor do Banco Central do Brasil tem uma visão mais 
privilegiada dos fluxos de entrada e saída de capitais. 

Le Grazie não acha a Autoridade Monetária ter vendido muito 
dólar, nem estar tentando segurar a taxa. A alta das taxas de juros 
internacionais provoca isso. Esse juro deu uma esticada superior a 50 
pontos-base, em alguns lugares do mundo bem mais acima disso.  

Para concluir se as intervenções cambiais são adequadas, basta 
olhar a história: tradicionalmente, o Banco Central do Brasil deu 
liquidez nessas ocasiões de esticada de preços internacionais. Visava 
suavizar a volatilidade e garantir uma transição organizada de preços. 
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Não é só lá fora, porque no Brasil o quadro mudou, a ponto de, 
em momentos de alívio no exterior, o real seguir se depreciando ante 
outras moedas. As causas, segundo esse prócer de O Mercado, são a 
má gestão da pandemia e as incertezas sobre o real compromisso do 
governo Bolsonaro e do Congresso com a disciplina fiscal e a agenda 
neoliberal. 

Muita gente boa em O Mercado tem dito: nessa hora, o Banco 
Central deveria deixar o dólar subir para dar um recado para o 
mundo político. Para muitos, ele fez em fins do ano passado, quando 
o governo e Congresso ensaiaram adotar uma espécie de 
contabilidade criativa para pagar o auxílio emergencial. 

Confrontado com essa questão, Le Grazie argumenta, se o 
Banco Central resolvesse entrar nessa seara, poderia se enroscar. No 
limite, iria dizer “o que é certo ou errado no mundo político”. Sua 
resposta tem sido neutra, contendo a volatilidade também desses 
fatores internos, como faz com os externos. 

Os dados são inquestionáveis sobre a ação agnóstica do Banco 
Central do Brasil no preço do dólar. No ano passado, ele vendeu dólar, 
suavizou os movimentos da taxa, mas o real foi a moeda mais 
desvalorizada. No ano corrente, a tônica tem sido a mesma. 

Outros operadores do mercado, também com experiência de 
rodar na porta-giratória do Banco Central do Brasil, compartilham a 
visão de Le Grazie: a ação no câmbio tem sido correta, embora possa 
se discutir o detalhe. Mas muita gente experimentada defende o 
problema do câmbio não ser exatamente o câmbio, mas sim efeito da 
taxa de juros. 

Alguns advogam o Banco Central fazer logo uma alta mais forte 
da taxa Selic, reduzindo o diferencial de juros entre o exterior e o 
mercado doméstico. O comportamento do dólar estaria mostrando o 
Brasil ter cruzado um limite mínimo dos juros, onde, a partir dele, 
ocorrem coisas inesperadas na taxa de câmbio. 

Le Grazie diz ser pertinente a discussão se o juro baixou muito 
ou não, mas como um evento histórico, do passado. “Quem está 
sentado no Banco Central tem hoje diante de si uma taxa de 2% ao 
ano”, afirmou ele antes de março de 2021. “O ponto é como agir 
daqui em diante.” 
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O caminho do qual ele discorda é manipular a taxa de juros 
com vistas a controlar a taxa de câmbio. Isso exigiria, 
provavelmente, um forte aperto monetário, e talvez uma mudança de 
regime de política monetária. O caminho certo, diz, é manipular os 
juros tendo em vista a inflação. O câmbio entra na equação, 
indiretamente, porque a cotação do dólar afeta a inflação. Mas o foco 
deve ser na inflação. 

“Essa demanda do mercado por reagir com choque de juros ao 
câmbio é recorrente, ocorreu quando a gente estava no Banco 
Central”, afirma Le Grazie. Ele integrou a diretoria de Ilan Goldfajn.  

“Olhamos para a inflação, é o caminho correto.” Em termos 
práticos, isso significa tirar quase todo - ou todo - estímulo monetário 
injetado depois da pandemia, levando a taxa de juros para um nível 
mais elevado, mas não seria “uma paulada” na taxa Selic. 

O objetivo do Banco Central é cumprir as metas de inflação 
determinadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Mas, segundo 
Alex Ribeiro (Valor, 08/03/21), para muitos operadores e 
economistas, o Banco Central não vai ser bem-sucedido se não 
estabilizar o câmbio. Ele deveria usar com vigor a taxa de juros, de 
acordo com o raciocínio, porque não terá sucesso em ancorar as 
expectativas de inflação se não lidar com o risco para os índices de 
preços originado das oscilações no câmbio. 

Outro ex-diretor do Banco Central do Brasil, Luiz Fernando 
Figueiredo, cuja porta-giratória o enviou para a Mauá Capital, expôs 
uma visão contrária a essa: para estabilizar o câmbio, o juro teria 
que subir muito, voltando ao nível de 15%. Pequenas mexidas na 
taxa, de 0,5 ponto percentual ou de 1 ponto percentual, seriam 
insuficientes. 

Um outro economista com passagem pelo Banco Central 
pondera: a questão não é fazer mudanças enormes na taxa de juros 
para voltar ao mundo de cinco anos atrás. Um ajuste moderado na 
taxa de juros, sem se desviar dos preceitos do regime de metas de 
inflação, seria capaz de conter o ímpeto volátil mais recente do dólar. 

Hoje, o Banco Central fala na necessidade de “retirar os 
estímulos monetários extraordinários injetados durante a pandemia”. 
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Isso seria levar a taxa dos 2% ao ano de antes de março de 2021 
para a vizinhança dos 4,25% ao ano do começo do ano 2020. 

Nesse nível, pondera esse economista experiente em atuar 
como Autoridade Monetária, os juros brasileiros ficariam mais 
próximos de outros países emergentes com fragilidades fiscais, como 
Indonésia, Africa do Sul e México. Assim, o real deixaria de ser 
moeda de “funding” de operações de arbitragem de juros entre 
países. 

Do ponto de vista teórico, a sensibilidade do câmbio aos juros 
não é linear. Ela tende a ser muito mais forte quando os juros estão 
muito baixos, perto de zero. 

Estudioso do assunto, o economista Livio Ribeiro, do Instituto 
Brasileiro de Economia (IBRE) da FGV, discorda desse raciocínio. “Ele 
supõe a elasticidade do câmbio aos juros ser absolutamente 
gigantesca”, afirma. “É uma aposta de movimentos pequenos 
mudarem o regime do câmbio.” 

Uma mudança significativa alterou o regime de câmbio de 2016 
para 2018, quando o diferencial de juros interno e externo caiu de 
14% para algo como 3% ou 4%. 

Para compreender o câmbioé preciso olhar outros fatores, os 
quais afetam esse preço. “Não é só uma questão trivial de taxas de 
juros”. É mais abrangente, pois envolve:  

(i) risco Brasil,  

(ii) preços de commodities,  

(iii) valor do dólar em relação a outras moedas,  

(iv) juros das Treasuries,  

(v) aversão a risco para emergentes. 

A chave para entender os movimentos da taxa de câmbio é não 
só acompanhar como essas variáveis evoluem ao longo do tempo, 
mas também como evolui a sua relação com a taxa de câmbio ao 
longo do tempo. Um modelo do IBRE há algum tempo tem indicado o 
papel de fatores domésticos, ou seja, as incertezas dentro da agenda 
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econômica e política no país, como um determinante para a oscilação 
do câmbio. 

    

!  

O Banco Central pode usar até US$ 120 bilhões para atuar no 
câmbio quando julgar necessário. Ainda assim, manterá as reservas 
internacionais em nível adequado.  

O cálculo é feito pelo economista-sênior da LCA Consultores, 
Bráulio Borges, com base na metodologia ARA (sigla em inglês para 
Assessing Reserve Adequacy, ou Adequação de Reservas Avaliadas, 
em tradução livre). Ele também é pesquisador associado do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). 

Metodologia usada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) 
para comparar as reservas dos países com as suas obrigações 
financeiras com o exterior, a ARA estabelece o patamar adequado de 
reservas fica entre 1 e 1,5, em uma escala própria. O Brasil encerrou 
o ano passado com US$ 356 bilhões de reservas. Isto colocou o país 
com 1,51 na escala, de acordo com números divulgados pelo FMI. 
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Nos cálculos de Borges, caso o Banco Central do Brasil se 
desfizesse de US$ 120 bilhões, o país ainda estaria no limite inferior 
do nível adequado, atingindo 1 na escala. 

“O Banco Central tem muita bala na agulha para esse tipo de 
intervenção feita recentemente”, diz ele. Nas últimas semanas, a 
Autoridade Monetária acelerou a intervenção no mercado de câmbio. 

 Para Borges, as reservas internacionais podem ser, 
principalmente, “para controlar a volatilidade, e não para determinar 
um patamar ou atuar contra grandes tendências”. 

Por várias métricas disponíveis, o câmbio de equilíbrio está em 
torno de R$ 4. “Quanto mais o dólar se distancia de R$ 4, mais se 
justificam as atuações do Banco Central, para não deixar o câmbio se 
desgarrar muito, até porque isso traz consequências em termos de 
inflação e instabilidade financeira por meio do passivo externo das 
empresas. Se o câmbio estivesse abaixo do equilíbrio, em R$ 2 ou R$ 
2,50, não faria muito sentido o Banco Central atuar para evitar a 
depreciação.” 

O economista cita também um fator capaz de tornar a situação 
das contas externas ainda mais favorável em relação a atual. Nos 
últimos dois anos, exportadores deixaram US$ 40 bilhões no exterior, 
possivelmente por causa dos juros muito baixos no Brasil.  

Com o início de um novo ciclo de altas da Selic, a tendência é a 
entrada desses capitais no país ganhar força pela própria elevação da 
taxa básica de juros e pela provável valorização do real decorrente 
desse ajuste. A tendência é os exportadores trazerem os recursos o 
quanto antes, a fim de maximizar os reais trocados pelos dólares. 

A ARA foi desenvolvida por técnicos do FMI na primeira metade 
dos anos 2010. Para construir a metodolgia, o órgão multilateral 
estudou, por exemplo, as crises no balanço de pagamentos da Ásia, 
da Rússia, do México e do Brasil nos anos 90. 

“Como emprestador de última instância de dólares para boa 
parte dos países emergentes, o FMI tem interesse em fazer o melhor 
diagnóstico possível do risco de crédito desses países”, afirma Borges. 

Usado para países não emissores de moedas de reserva, o 
cálculo da ARA é baseado em algumas variáveis como:  
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• o total de reservas,  

• a dívida externa de curto prazo, e  

• as importações previstas para os 12 meses seguintes. 

Posteriormente, entra no cálculo o regime cambial do país. O 
FMI divide esse regime em algumas faixas. Na prática, quanto mais 
intervencionista for o país, menor será a sua nota. 

A China, por exemplo, tem US$ 3 trilhões em reservas. Mas, 
além das obrigações em dólar, o fato de o seu regime de câmbio não 
ser flutuante coloca o país abaixo do patamar adequado da ARA, em 
0,7. Precisa de mais reservas para administrar o câmbio. 

Reservas têm, no entanto, um custo de carregamento. No 
Brasil, de maneira simplificada, esse custo é medido pela diferença 
entre a Selic e a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Justamente 
por isso, o FMI estabeleceu um teto para o patamar considerado 
adequado. 

Visão das Pressupostas Expectativas Racionais de O Mercado 

!  

A preocupação com as Finanças Públicas no Brasil impediu o 
real de se beneficiar da tendência de enfraquecimento global do dólar, 



!  151

ao longo do terceiro trimestre de 2020, durante a campanha eleitoral 
nos Estados Unidos. O destino da moeda brasileira continuou atado 
às questões domésticas. 

Entre as 33 divisas mais negociadas do mundo, o real ficou 
entre as oito com perda da chance de aproveitar de um dólar mais 
fraco entre julho e setembro. A moeda americana encerrou o 
trimestre com valorização de 3,28% no Brasil.  

Com isso, o real se mantinha como a pior divisa de 2020. Até o 
terceiro trimestre do ano, o dólar se elevou 40,1% em relação à 
moeda brasileira, alta muito mais intensa se comparada à registrada 
contra a segunda colocada, a lira turca (+29,8%). 

Stephen S. Roach é docente da Universidade de Yale e autor de 
“Unbalanced: The Codependency of America and China”. Publicou 
artigo (Valor, 28/09/20) intitulado “O cerco ao dólar está se 
fechando”. 

O dólar americano ingressou agora nos primeiros estágios de 
uma provável queda acentuada. A Taxa de Câmbio Real Efetiva 
(REER, nas iniciais em inglês) do dólar caiu 4,3% no período de 
quatro meses encerrado em agosto. O declínio foi ainda mais vertical 
se medido por outros índices, mas o REER é o mais importante nas 
áreas de comércio exterior, competitividade, inflação e política 
monetária. 

A recente queda, é certo, reverte apenas em parte a disparada 
de quase 7% da moeda americana do período fevereiro-abril. Durante 
esse intervalo, o dólar se beneficiou da fuga para a segurança 
desencadeada pela “parada repentina” da economia mundial e da 
emergência dos mercados financeiros mundiais do confinamento 
preventivo à propagação da covid-19.  

Mesmo com uma correção modesta, o dólar continuava sendo a 
mais superavaliada entre as principais moedas do mundo. O REER 
ainda está 34% acima de sua baixa recorde em julho de 2011. 

Espera-se esse amplo indicador do dólar despencar cerca de 
35% até o fim de 2021. Isso refletirá três considerações:  

(i) a acelerada deterioração dos desequilíbrios macroeconômicos 
americanos,  
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(ii) a ascensão do euro e do yuan como alternativas viáveis, e  

(iii) o fim daquela aura especial do excepcionalismo americano, 
tendo dado ao dólar uma capacidade de regeneração 
semelhante à do Teflon, por boa parte da era pós-Segunda 
Guerra Mundial. 

O cerco sobre um dólar ainda supervalorizado está se fechando. 
A poupança interna despenca agora como nunca antes, e o saldo em 
conta corrente segue o mesmo caminho. Não espere o Fed, mais 
concentrado em sustentar os mercados de ações e de bônus em lugar 
de combater a inflação, tenha sucesso em aplacar o problema. A 
queda do dólar apenas começou. 

!  

Não é coincidência o pior momento da pandemia no Brasil ter 
vindo acompanhado de uma nova onda de intensa volatilidade e 
deterioração dos ativos financeiros. A sensação de o governo federal 
não estar conseguindo controlar o avanço da doença impõe um custo 
econômico e pressão para aumento de gastos fiscais. Coloca todos os 
ativos brasileiros entre os piores desempenhos do mundo neste ano. 

A raiz do problema foi a má gestão da vacinação. Estima-se 
70% da piora, vista neste ano, tem a ver com a pandemia e 30% 
com a piora fiscal. 

O desempenho seria pior se não fosse pelo setor de 
commodities, em movimento por se beneficiar da perspectiva de 
recuperação das economias desenvolvidas e da China.  
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A falta de planejamento em termos de saúde pública e também 
sobre uma eventual extensão do auxílio-emergencial explicam, em 
grande medida, essa deterioração dos mercados. O governo acabou 
flexibilizando de forma “prematura” as restrições à circulação no ano 
passado.  

Isso acabou tendo um efeito positivo sobre o PIB do país por 
registrar uma queda de -4,1% menos intensa dos -6,5% previstos 
nos primeiros meses da pandemia. Mas, com a aceleração do número 
de casos e a necessidade de novas restrições, a recuperação será 
mais lenta, provavelmente, somente a partir do segundo semestre de 
2021. 

O PIB deve crescer entre 3% e 3,5% por causa o ‘carry over’ do 
ano passado. É muito menos do projetado para outros países. 
Espera-se um crescimento de 7% neste ano nos Estados Unidos, de 
9% na China, 13% na Índia e entre 4,5% e 5% no México. 

O cenário de ‘reflation’ no mundo é favorável para o Brasil, 
porque é um grande produtor de commodities, está barato e não tem 
grande presença do investidor estrangeiro.  

A piora do quadro geral afetou, primeiramente, o câmbio. 
Contrariando fundamentos, passou por uma nova onda de 
depreciação. O real já estava ficando para trás de seus pares há mais 
tempo, mas não se consegue corrigir isso porque tem sempre uma 
nova crise. 

Esse clima de incerteza até a mudança do governo abortará 
qualquer chance de recuperação econômica e aflorará o populismo de 
direita.  

A imagem externa do governo do Brasil tem dificuldade em 
passar credibilidade no cenário internacional. Isso puxou o dólar para 
cima e aumentou a pressão em preços de commodities no país. Como 
consequência da alta dos preços dos combustíveis, em defesa de sua 
base de apoio formada por caminhoneiros, houve intervenção 
presidencial no comando da Petrobras. foi um sinal péssimo para O 
Mercado. Há dúvida se o atual governo não fazerá mais alguma 
bobagem até seu fim. 
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Se os governos estaduais conseguem acelerar a vacina, a 
pressão política sobre estímulos fiscais adicionais se reduz. Daí O 
Mercado melhorará a perspectiva nas duas frentes: retomada do 
crescimento e menor pressão por mais recursos fiscais. 

Visão Pragmática do Banco Central do Brasil 

Segundo o porta-voz oficioso, Alex Ribeiro (Valor, 05/03/21), a 
má condução da pandemia pelo governo Bolsonaro e pelo Congresso 
deverá ter efeitos concretos nas projeções dos modelos econômicos 
do Banco Central. Levará a menos crescimento da economia, mais 
inflação e provavelmente juros mais altos. 

A deterioração das expectativas do mercado não é por acaso. 
Os analistas privados rodam modelos de projeção econômica nos 
quais procuram replicar os utilizados pela Autoridade Monetária. A 
situação atual leva, na conta de ambos, a mais inflação, a menos 
crescimento e a juros mais altos. 

O Banco Central divulgou em dezembro de 2020, pela primeira 
vez, detalhes de um dos seus principais modelos de projeção de 
inflação. Ele incorpora entre as suas variáveis o chamado Indicador 
de Condições Financeiras (ICF). 

A segunda onda da pandemia, e a resposta fiscal do governo e 
Congresso, entendida pelos mercados como pouco sustentável, 
levaram a uma piora nesse indicador. Em termos práticos, ele 
sintetiza o mau desempenho recente da bolsa, a alta dos juros 
futuros, a deterioração do risco país e a disparada do dólar. 

Nos modelos do Banco Central, o Indicador de Condições 
Financeiras entra no cálculo da atividade econômica, um passo para 
calcular o nível de ociosidade da economia. Uma deterioração nesse 
indicador leva a uma queda da atividade e uma maior ociosidade. 

Em tese, esse ambiente deveria contribuir para uma inflação 
menor. Mas isso não ocorre quando as condições financeiras são 
causadas por um choque de incerteza gerado pelo próprio governo e 
Congresso. 
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Em 2018, o Banco Central do Brasil publicou um texto técnico, 
onde mostra como choques de incerteza econômica – a ampliação da 
desconfiança dos mercados com a política fiscal – costumam causar, 
ao mesmo tempo, um aumento da inflação e queda da atividade 
econômica. Tudo o mais constante, exigem juros mais altos se 
comparados na ausência de choques. 

Isso acontece porque esses choques levam:  

• de um lado, a uma alta da cotação do dólar, e isso provoca um 
aumento da inflação quase imediato; e,  

• de outro, a uma contração da atividade, com efeitos 
desinflacionários apenas no longo prazo.  

Tudo somado, o impacto inflacionário prevalece. Leva dois anos 
para se dissipar. 

Na primeira onda da pandemia, nada disso aconteceu. A 
inflação inicial era mais baixa, a dívida pública menor e o mercado 
considerou a resposta fiscal do governo adequada. 

Na segunda onda da pandemia, no início de 2021, houve fuga 
de capital para o exterior. 
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!  

A diversificação para classes de ativos internacionais ganhou 
intensidade nos meses após a pandemia de covid-19, desde março de 
2020. Mesmo com o câmbio depreciado, o investidor ricaço entrou no 
circuito global, mas o seu “bye bye, Brazil” não significa 
necessariamente mandar sua “poupança” para fora do país. 

O acesso ao investimento no exterior ficou mais fácil. Juros 
historicamente mais baixos no Brasil e a percepção de o mercado 
externo tender a uma recuperação mais rápida embalaram essa 
movimentação. 

Fundos globais, recibos de ações de empresas e ativos 
estrangeiros (BDR) negociados na B3 e fundos de índice (ETF) estão 
entre os veículos usados para alternativas com risco além fronteiras. 

A menor barreira para o investimento externo e a disposição do 
brasileiro para tal diversificação não necessariamente representam o 
risco de fuga de capitais do país. Dificilmente haveria uma exportação 
de “poupança” em massa, até pelo apego aos investimentos em reais 
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com juros elevadíssimos. Em outros mercados, não há versões de 
fundos globais com hedge cambial como se observa aqui.  

O Brasil não está “exportando poupança”, o capital interno 
apenas se recicla: sai enquanto o externo entra. Com a moeda 
nacional depreciada, sob o ponto de vista de quem olha de fora, e o 
ciclo de alta dos preços de commodities, tem investimento 
estrangeiro para entrar, o que compensaria eventual saída de 
recursos.                                             

Pelos dados do Banco Central, o investimento líquido em 
carteira do brasileiro no exterior em 12 meses até março de 2021 
somava US$ 8,3 bilhões. Em 2020 fechado, o brasileiro comprou 
liquidamente o equivalente a US$ 10,9 bilhões, considerando ações, 
dívida e fundos. 

O grande estoque de recursos da elite econômica brasileira lá 
fora é antigo, remonta à época da hiperinflação. O fluxo hoje se limita 
ao dinheiro das famílias mais ricas.  

Assis Moreira (Valor, 28/04/21) informou: os créditos bancários 
internacionais para o Brasil diminuíram US$ 22,1 bilhões no ano 
2020, comparado a um fluxo positivo de US$ 9,5 bilhões em 2019, 
segundo dados publicados pelo Banco de Compensações 
Internacionais (BIS), espécie de “banco dos bancos centrais”. 

No último trimestre de 2020 os financiamentos externos para o 
país declinaram US$ 1,1 bilhão, na contramão da expansão global. 
Entre outubro e dezembro, os empréstimos intragrupo (entre matriz 
e subsidiárias) tiveram baixa de US$ 5,2 bilhões. 

O ano tinha começado bem para o Brasil com fluxo positivo de 
US$ 13,9 bilhões no primeiro trimestre de 2020. Mas, com o avanço 
da pandemia, as instituições internacionais deram uma brusca freada 
e o crédito para o país sofreu contração de US$ 29,9 bilhões no 
segundo trimestre, em plena pandemia. Depois, continuou em ritmo 
de queda. 

A exposição de bancos internacionais no Brasil, incluindo 
operações com reais, diminuiu US$ 32,7 bilhões no ano passado, 
fechando em US$ 240,6 bilhões, comparado a US$ 273,3 bilhões em 
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2019. O estoque de crédito externo em dólar para o Brasil alcançou 
US$ 169,2 bilhões em 2020, e € 16,40 bilhões em euros.                                     

!  

Fortemente afetados no começo da pandemia, os investimentos 
em carteira negociados no mercado doméstico estão perto de 
zerarem as perdas decorrentes da crise. De junho do ano de 2020 até 
janeiro de 2021, esses recursos tiveram ingresso líquido no Brasil de 
US$ 31,6 bilhões, de acordo com o Banco Central. O número está 
praticamente em linha com as saídas líquidas acumuladas no início da 
recessão, entre março e maio, quando somaram US$ 35,3 bilhões. 

O indicador acumulado em 12 meses poderá voltar a registrar 
entrada líquida pela primeira vez desde julho de 2018. Uma 
interpretação é os investidores estrangeiros estarem refazendo a 
posição assumida no Brasil antes da crise. Porém, esses movimentos 
em geral não têm uma única razão. 

Embora sejam uma fonte importante de financiamento das 
contas externas, os investimentos em carteira negociados no 
mercado doméstico têm comportamento considerado mais volátil por 
economistas. 

Já o Investimento Direto no País (IDP) seguiu caminho oposto e 
recuou pelo sexto mês seguido no acumulado de 12 meses, atingindo 
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US$ 33,3 bilhões, o equivalente a 2,32% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Em julho do ano passado, o indicador estava em 3,91% do 
PIB. 

Fazem parte do IDP: recursos para participação no capital; 
empréstimos concedidos por matrizes de multinacionais às suas 
filiais, tanto em direção ao Brasil quanto em direção ao exterior; 
retornos de investimentos brasileiros no exterior. Esses recursos, por 
sua vez, são considerados por muitos economistas uma fonte mais 
estável de financiamento das contas externas. 

Do lado do fluxo de capitais, houve queda expressiva no 
Investimento Estrangeiro Direto (IDP), mas foram registradas 
entradas significativas de investidores estrangeiros para portfólio. O 
IDP segue financiando com folga o déficit em conta corrente: medida 
do gasto pelo país e do recebido nas transações internacionais 
referentes a comércio, rendas e transferências unilaterais. 

Para 2021, o Banco Central calcula o IDP e o déficit em conta 
corrente ficarem em 3,8% e 1,2% do PIB, respectivamente. 

O forte desempenho do setor exportador em 2021, aliado à alta 
da taxa Selic e uma recuperação da atração de investimentos 
estrangeiros, tanto diretos quanto em carteira, devem propiciar uma 
entrada relevante de dólares no Brasil neste ano. O fluxo positivo 
pode chegar a US$ 45 bilhões em 2021. E isso em um cenário base 
com parâmetros “conservadores”. 

A projeção é relevante, dado o histórico recente do fluxo 
cambial brasileiro. Não se registra um resultado anual positivo desde 
2017. Caso se confirme, este também será o melhor resultado desde 
2011, no fim do superciclo de commodities. Naquele ano, o fluxo de 
dólares ficou positivo em US$ 65,3 bilhões. 
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!  

Em um momento quando os preços de commodities voltam a 
bater recordes e diferentes analistas revisam para cima seus números 
sobre o setor externo, o estudo da ASA, fonte do gráfico acima, 
chama atenção também porque é incomum encontrar projeções 
específicas sobre o fluxo cambial. Tanto o fluxo como as estatísticas 
do setor externo dizem respeito a operações semelhantes, mas não 
necessariamente apresentam os mesmos números. 

Quando um exportador vende seu produto lá fora, essa 
operação é diretamente contabilizada no balanço de transações 
correntes. No entanto, a empresa pode optar por fazer um contrato 
de câmbio e trazer esses recursos ou mantê-los lá fora. Só o câmbio 
contratado tem impacto na cotação da moeda no dia a dia. 

Essa diferenciação passou a chamar atenção nos últimos anos, 
porque cresceu a diferença entre as receitas geradas pelos 
exportadores e o de fato trazidos, um “gap” recentemente em torno 
dos US$ 20 bilhões em 12 meses. No entanto, a tendência é essa 
“boca de jacaré” diminuir. 

O grande ‘driver’ disso é a taxa de juros. Quando aumenta, é 
maior a probabilidade de as empresas internalizarem os recursos.  

Essa hipótese se apoia em outra pesquisa com os balanços das 
11 maiores exportadoras nacionais. Nela foi possível notar seus 
caixas em moeda estrangeira apresentarem tendência de queda 
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desde o pico da crise da pandemia no segundo trimestre do ano 
passado. 

Outro fator deve se traduzir em um incentivo menor para 
exportadores deixarem esses recursos lá fora. O processo de 
desalavancagem externa das empresas brasileiras parece perto do 
fim.  

Nos últimos anos, teve uma taxa de rolagem da dívida externa 
perto de 80%, com uma pressão compradora de dólares no mercado 
local. Neste ano, essa taxa voltou a andar, na margem, perto de 
100%. Talvez possa retornar ao padrão de três anos atrás. 

Não é só o balanço comercial e a conta de serviços e rendas 
terão impulso em 2021. A ASA também projeta uma retomada do 
Investimento Direto no País (IDP) da ordem de US$ 45 bilhões este 
ano, ainda abaixo do nível pré-pandemia.  

Outra aposta é em um regresso relevante do investimento dos 
não residentes em renda fixa e ações para portfólio, invertendo uma 
tendência de saída observada desde 2016, quando o Brasil perdeu o 
grau de investimento. Esse interesse vai permanecer em alta, dado o 
movimento da Selic e também o forte fluxo de emissões de ações. 

A projeção de US$ 45 bilhões para o fluxo cambial é 
condicionada a alguns parâmetros. Entre eles, o de o segundo 
semestre não haver um “taper tantrum” (receio de retirada dos 
estímulos pelo Federal Reserve), gerando onda de aversão ao risco.  

Em um cenário alternativo negativo, onde o descasamento 
entre o câmbio contratado e o embarcado cresce e o IDP se mantém 
no mesmo patamar de 2020, essa “sobra de dólares” para o mercado 
doméstico poderia cair a zero. Já em cenário otimista, onde toda a 
receita gerada é internalizada e a taxa de rolagem das dívidas subiria 
a 100%, o do fluxo cambial poderia chegar aos US$ 89 bilhões. 

Com base nesse cenário, essa sobra de dólares no mercado 
brasileiro ajudaria o câmbio a tocar nos R$ 5, ou mesmo operando 
abaixo desse patamar. 

Assis Moreira (Valor, 25/01/21) informou dado relevante para a 
análise do cenário cambial. O fluxo global de Investimento 
Estrangeiro Direto (IED) desmoronou em 2020, com queda de 42% e 
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atingindo apenas US$ 859 bilhões ante US$ 1,5 trilhão no ano 
anterior, em um dos mais baixos níveis desde os anos 90, segundo a 
Agência da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). 

Riscos relacionados à última onda da pandemia de covid-19, 
ritmo das vacinações e dos programas de apoio econômico, frágil 
situação macroeconômica em grandes mercados emergentes e 
incertezas sobre o ambiente global para investimentos continuarão a 
afetar o fluxo de IED em 2021. 

!  

Investidores devem continuar cautelosos em se comprometer 
com capital em novos ativos produtivos no exterior. Dados sobre 
anúncios de projetos, um indicador das perspectivas, fornece um 
quadro misto e aponta para uma contínua pressão para baixo. 

 Levantamento preliminar mostra o fluxo global de IED ter sido 
US$ 630 bilhões menor se comparado a 2019. Foi 30% mais baixo 
face à crise financeira global de 2009. 

As maiores quedas ocorreram no Reino Unido, Itália, Rússia, 
Alemanha, Brasil e EUA. Alta apenas na China, de 4%, e na Índia, 
13%. 
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!  

O colapso foi concentrado em 80% dos países desenvolvidos, 
que viram uma queda de 69% na captação desses fluxos, para US$ 
229 bilhões, o menor em 25 anos. 

As economias em desenvolvimento, por sua vez, conseguiram 
atravessar melhor o desastre da pandemia, com declínio de 12% no 
IED, atraindo US$ 616 bilhões. 

Como resultado dessa diferença regional, a fatia das economias 
em desenvolvimento pulou para 72% do fluxo total de IED, um 
recorde. 

Houve recuo em todas as formas de IED em 2020: fusões e 
aquisição tiveram baixa de 10%; anúncios de investimentos 
“greenfields” - com a construção de novas instalações - caíram 35%; 
e financiamentos de projetos encolheram 2%. 

Os investimentos greenfield envolvem projetos incipientes, 
“ainda no papel”, como se diz no jargão de negócios. Em vez de 
investir em uma joint venture ou na aquisição de uma empresa já 
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atuante no setor, o investidor coloca seus recursos na construção da 
estrutura necessária para a operação. 

A China, um dos poucos a ter resultado positivo, superou os 
EUA e liderou o ranking de maior receptor de IED com US$ 163 
bilhões. A dependência global de multinacionais em cadeias de 
suprimento na China, durante a pandemia, sustentou o crescimento 
do fluxo de investimentos para essa economia. Maior liberalização em 
alguns setores impulsionou novos investimentos. 

Na Índia, a entrada de IED alcançou US$ 57 bilhões, com 
grandes investimentos estrangeiros no setor digital. 

Nos EUA, o fluxo de IED caiu 49% para US$ 134 bilhões. Em 
meio ao “American First” de Donald Trump, múltis do Reino Unido, 
Alemanha e Japão diminuíram significativamente seus investimentos 
na maior economia do mundo. 

Na União Europeia (UE), a baixa foi de dois terços. Dezessete 
dos 27 países membros tiveram queda no fluxo de IED. Por sua vez, 
o Reino Unido, que saiu da UE, teve resultado ainda pior, negativo em 
US$ 1,3 bilhão comparado a fluxo positivo de US$ 43 bilhões em 
2019. 

O fluxo de IED continuará fraco em 2021 e uma real 
recuperação só deve começar em 2022. A projeção da Unctad é de 
que o fluxo global cairá mais 5% a 10% neste ano. 

A forte queda em projetos “greenfield” sugere uma retomada 
em setores industriais ainda não estar à vista. 

Para países em desenvolvimento, as perspectivas para 2021 são 
de grande preocupação. Apesar de o volume de IED nessas 
economias parecer indicar resiliência em 2020, anúncios de 
“greenfield” caíram 63% na África, 51% na América Latina e 38% na 
Ásia, além da queda de 7% em financiamentos de projetos, sendo 
40% na África. Esses investimentos são cruciais para capacidade 
produtiva e desenvolvimento de infraestrutura e para retomada 
sustentável da economia. 

No geral, o fluxo de IED parece seguir uma retomada em forma 
de “U” (queda rápida, estagnação e só então recuperação mais 
vigorosa), diferente do comércio internacional e do PIB que podem 
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seguir um formato em “V” (queda rápida, seguida de forte 
recuperação) já em 2021. Projetos de investimentos internacionais 
tendem a ter um período de gestação longo e reagem à crise com 
atraso, tanto na baixa como na recuperação. 

!  

O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic em 
0,75 ponto percentual, para 2,75% ao ano, no dia 17 de março de 
2021. O colegiado do Banco Central também afirmou que, a não ser 
que ocorram mudanças significativas, “antevê” outra alta “da mesma 
magnitude” no próximo encontro. 

Desta vez, o cenário básico também trouxe projeções para a 
inflação de preços administrados. Ela ficaria em 9,5% neste ano e 
4,4% no próximo ano. Porém, “as diversas medidas” de inflação 
subjacente, mais sensíveis à taxa de juros e à atividade, continuam 
“em níveis acima do intervalo compatível com o cumprimento da 
meta”. 

A última elevação da Selic havia sido em julho de 2015, quando 
subiu de 13,75% para 14,25% ao ano. Desde o fim de 2017, vinha 
testando mínimas históricas. 
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Segundo o porta-voz oficioso, Alex Ribeiro (Valor, 18/03/21), o 
Banco Central procurou segurar as expectativas do mercado 
financeiro por mais juros, limitando por ora o ciclo total de aperto a 
4,5% ao ano até o fim do ano. 

Na sua primeira reunião desde quando ganhou a autonomia 
formal em lei aprovada pelo Congresso, a Autoridade Monetária 
deixou de fora das justificativas de sua decisão o acirramento dos 
riscos fiscal e político ocorrido nas últimas semanas. Encareceu o 
carregamento da dívida pública mobiliária e rendeu-se a O Mercado. 

A ação de alta da Selic é explicada, segundo o comunicado do 
Comitê de Política Monetária (COPOM), para reduzir o risco de 
estouro do teto da meta de inflação deste ano, de 5,25%, e garantir 
a ancoragem das expectativas de inflação de longo prazo. Os riscos à 
atividade econômica provocados pela nova onda da pandemia de 
coronavírus não foram fortes o suficiente para demover o Banco 
Central do Brasil de um movimento mais incisivo. 

Pelo anunciado pelo COPOM, se os juros subirem conforme 
esperado por O Mercado, para 4,5% ao fim deste ano, seria suficiente 
para colocar a inflação na meta em 2022, de 3,5%, apesar do repique 
esperado a 5% em 2021. Assim, uma alta a 4,5% faria o serviço. 

Com a decisão, o Banco Central do Brasil se submeteu e 
procurou conciliar as duas visões circulantes em O Mercado sobre 
como a Autoridade Monetária deveria agir. De um lado, economistas 
experientes vinham pregando um início de ciclo monetário mais 
cauteloso, devido à incerteza sobre como a nova onda do coronavírus 
afetaria a economia e a inflação, enquanto operadores do mercado 
defendiam uma ação mais incisiva, para segurar a forte alta do dólar. 

O risco era desagradar os dois grupos.  

Alguns economistas menos conservadores já questionavam o 
Banco Central agir mais acelerado para reduzir o risco de estourar o 
teto da meta deste ano. A política monetária atua com defasagens e 
atinge pouco uma inflação nove meses adiante.  

Já o grupo mais conservador de operadores do mercado 
defendia uma normalização plena da taxa de juros, levando-a a 6% 
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ao ano. Muitos acham esse ser o nível neutro a não estimular a 
economia. 

Não é pela primeira vez o Banco Central iniciar um ciclo forte 
com a justificativa de antecipar um ciclo restrito. Em 2013, na gestão 
Alexandre Tombini, a Autoridade Monetária indicou o ciclo seria 
menor se comparado os anteriores, porque os juros tinham caído 
estruturalmente. O Mercado leu aquilo como um sinal de fraqueza. No 
fim, acabou levando a taxa de 7,25% para 14,25% ao ano! 

O presidente do Banco Central se justificou, por elevar o custo 
de carregamento da dívida pública, dizendo “o Brasil vem passando 
por um processo mais ‘exacerbado’ se comparado aos demais 
emergentes de descolamento entre a valorização de commodities e a 
depreciação do câmbio”. 

O tom mais duro com a inflação adotado pelo Comitê de Política 
Monetária (COPOM) no seu comunicado, após sua reunião de abril de 
2021, ajudou a levar à apreciação da moeda brasileira (Valor, 
07/05/21). Diante da expectativa de ajustes mais intensos na Selic 
nos próximos meses, com impacto no diferencial de juros em relação 
a outros mercados, o dólar acabou por recuar a níveis não registrados 
desde meados de janeiro. 

No encerramento das operações, após a elevação da Selic, o 
dólar era negociada a R$ 5,2779, baixa de 1,62%. Este era o menor 
nível de fechamento desde 14 de janeiro de 2021, quando a moeda 
americana encerrou a R$ 5,2073. 

Embora tenha mantido a referência ao “ajuste parcial”, o 
comunicado do Copom foi tido como “mais duro” por ter desidratado 
o compromisso com tal medida. Essa leitura beneficiou a moeda 
brasileira, pois carrega a promessa de uma recomposição maior e 
mais rápida do patamar dos juros. 

O bom desempenho recente do real parece ter muito a ver com 
o início do ciclo de altas da Selic. Desde 17 de março, quando o 
Copom deu largada ao ajuste da taxa básica, com a primeira 
elevação de 0,75 ponto percentual, o real se valorizou 5,82%, o 
melhor desempenho entre as 33 divisas mais negociadas do planeta, 
bem à frente do peso chileno, por exemplo, que subiu 3,23% no 
período. 
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Segundo Alex Ribeiro (Valor, 17/05/21), dirigentes do Banco 
Central esvaziaram alguns dos principais argumentos circulantes no 
mercado financeiro em defesa de uma alta mais forte de juros neste 
ano, levando a taxa Selic a 6,5% anuais.  Reforçaram o cenário 
central de ajuste parcial dos juros e rejeitaram, um comportamento 
da Selic assimétrico por mirar uma projeção de inflação abaixo do 
centro da meta de 2022. 

Política Anti-inflacionária 

Segunda Onda de Pressão: Elevação da Taxa de Inflação 

Ailton Braga é consultor legislativo do Senado.  Oficiosa e 
indiretamente, representa uma pressão do Poder Congressual sobre a 
Autoridade Monetária. Publicou artigo (Valor, 29/04/21) com a 
hipótese de a elevação da inflação não teve origem em restrições na 
economia real e sim foi resultado de um choque monetário. Equivaleu 
ao retorno ao velho (e ultrapassado) monetarismo. 

Os dados para o Brasil mostram um aumento relevante da taxa 
de inflação nos últimos meses, com grande variação de preços 
relativos. Preços de bens comercializáveis subiram bem acima do 
ritmo de crescimento dos preços de serviços, mais sensíveis às 
variações da demanda interna.  

A desagregação do IPCA em preços l i v res , bens 
comercializáveis, serviços e outras aberturas é feita pelo Banco 
Central. Na análise de Braga, fez um ajuste em relação aos números 
do Banco Central. considerou a gasolina, conforme a classificação o 
Banco Central um preço monitorado, como parte dos bens 
comercializáveis, devido a sua sensibilidade elevada à cotação do 
câmbio e do petróleo. 

A inflação medida pelo IPCA, acumulada em 12 meses, em 
março deste ano, foi de 6,1%. Os preços dos bens comercializáveis 
subiram 12,3% contra 1,7% dos serviços. Em todos os meses desde 
junho do ano passado os preços dos bens comercializáveis subiram 
mais acima dos serviços. 
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Essa configuração gerou a aparência de um choque de oferta. 
Ele teria afetado negativamente os custos de produção das empresas 
brasileiras, em virtude da elevação dos preços das commodities no 
mercado internacional e da desvalorização da moeda brasileira.  

Entretanto, neste artigo, Braga irá argumentar esse não ter 
sido um choque de oferta usual. Não teve origem em restrições na 
economia real, mas sim foi o resultado de um choque monetário. 

Historicamente, há uma relação inversa entre variação das 
cotações das commodities no mercado internacional e da taxa de 
câmbio R$/US$. Isso acontece porque:  

(i) os próprios movimentos de preços das commodities refletem, 
em parte, os movimentos do dólar em relação às principais 
moedas internacionais e  

(ii) maior preço das commodities melhora os termos de troca e os 
saldos da balança comercial brasileira.  

A desvalorização do dólar em relação às moedas das principais 
economias do mundo está associada, historicamente, à inflação dos 
preços das commodities, como ocorrido entre 2002 e 2008. Já em 
períodos de tendência de valorização do dólar, os preços das 
commodities caem, como ocorreu de 2014 a 2015. 

Por isso, o aumento dos preços das commodities, normalmente, 
não tem impacto significativo na inflação brasileira, pois é 
compensado pela queda da cotação do dólar. Essa relação foi 
quebrada, em meados de 2020. Esse é o principal motivo da grande 
pressão sobre preços no atacado e de bens comercializáveis no Brasil. 

Em março de 2021, o CRB Commodity Index mostrou um 
aumento de 37% (em 12 meses), em US$, das cotações de uma 
cesta das principais commodities. No mesmo período, a taxa de 
câmbio R$/US$ subiu quase 16% e o Índice de Preços no Atacado 
(IPA), muito sensível às variações das cotações do dólar e das 
commodities, aumentou 42%. 

Para averiguar as possíveis causas da desvalorização da moeda 
brasileira, apesar do aumento dos preços das commodities, Braga 
levantou indicadores de taxas de juros reais internas e externas e 
consequente diferencial de juros.  
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A taxa de juros interna corresponde à taxa Selic, média mensal, 
descontada a expectativa de inflação para os próximos 12 meses.  

A taxa de juros externa refere-se à taxa dos Fed Funds 
deflacionada pela expectativa de inflação nos Estados Unidos.  

Além das taxas de juros reais, considerou um indicador do risco 
de crédito do Brasil, o EMBI+, do JP Morgan. Ele corresponde à 
diferença média, em pontos bases, entre as taxas de juros pagas 
pelos títulos da dívida externa do governo brasileiro e as pagas pelos 
títulos do governo americano. 

!   

Observa-se, então, conforme tabela, a queda das taxas de juros 
reais, no Brasil e nos Estados Unidos, vem desde o fim de 2019. Foi 
acentuada com a crise da pandemia do coronavírus.  

A redução das taxas de juros foi maior no Brasil e o diferencial 
de juros internos e externos, pelo menos para as taxas de juros de 
curto prazo, controladas pelos Bancos Centrais, antes do ajuste para 
o risco Brasil, tornou-se negativo nos últimos meses. Quando 
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acrescenta à taxa de juros real americana o EMBI+BR, o diferencial 
negativo está entre 3% e 4%, desde meados de 2020. 

 Esse indicador e os fortes aumentos da oferta monetária e do 
crédito no Brasil, ao longo do ano passado, mostram uma política 
monetária amplamente expansionista. Ela ajudou na recuperação da 
economia, junto com a forte expansão dos gastos públicos, mas teve 
como contrapartida a desvalorização cambial e o aumento da 
inflação, apesar do desemprego elevado ter limitado os reajustes de 
preços dos serviços. 

Para controlar a inflação, o Banco Central brasileiro iniciou o 
ciclo de ajuste da taxa Selic a partir de março de 2021. Conforme os 
indicadores de diferencial de taxas de juros internas e externas 
apresentados por Braga, precisa subir pelo menos 3 pontos 
percentuais para evitar a pressão sobre os preços advindas da 
desvalorização do real.  

Esse cenário para a política monetária e os elevados níveis de 
endividamento público e privado devem limitar a recuperação da 
economia brasileira. Ocorrerá mesmo em caso de controle da 
pandemia do coronavírus como resultado da vacinação. 

Ameaça Inflacionária Mundial 

Nas três últimas décadas, surgiram muitos alarmes falsos sobre 
o retorno de um dos maiores castigos do mercado de títulos de 
dívida: a inflação, isto é, o risco de eutanásia dos rentistas. Com os 
números do índice de preços ao consumidor (IPC) dos Estados 
Unidos, conforme noticiou o Financial Times (17/05/21), mostrando 
alta anual de 4,2%, apressadamente, ressurgem os indícios de uma 
Nova Era nos Mercados Financeiros. 

A pandemia poderá ser o terremoto sistêmico a mudar as 
perspectivas de inflação com a qual se acostumou nos últimos 30 
anos, durante a Era da Globalização ou abertura externa dos 
mercados. 

Uma explosão da inflação no verão (terceiro trimestre no 
hemisfério norte) passou a ser inevitável quando as medidas de 
“lockdown” começaram a ser afrouxadas. Um ano antes, a covid-19 
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tinha derrubado os preços das commodities. Depois, eles se 
recuperaram. 

Os Bancos Centrais, especialmente o americano Federal 
Reserve (Fed), têm se empenhado em insistir: a atual onda de alta 
nos preços é temporária e não os empurrarão para um relaxamento 
antecipado das maciças medidas de estímulo monetário lançadas, no 
ano passado, para combater as consequências da pandemia. 

No entanto, essas garantias não impediram um número 
crescente de investidores de ficarem nervosos com a possibilidade de 
uma onda de forças inflacionárias mais profundas poder vir em breve 
testar essas autoridades. 

Um período prolongado de inflação mais alta poderia atrapalhar 
a recuperação no pós-pandemia, podendo forçar o Fed e outros 
bancos centrais a apertar rapidamente os controles monetários. 
Também em jogo está uma das mais admiráveis recuperações da 
história financeira, quando ações e outros ativos de risco saltaram de 
um recorde para outro graças aos custos dos empréstimos em 
patamares históricos de baixa. 

Os investidores tiveram uma ideia dos problemas possíveis de 
vir, com o Nasdaq Composite, entre outros índices, caiu em resposta 
aos dados da inflação divulgados, recuperando depois parte de suas 
perdas. É o primeiro sinal de a inflação estar realmente afetando os 
investidores.  

Sim, ela é um reflexo de interrupções na cadeia de 
abastecimento. Mas chegará uma hora quando não se consegue 
explicar tudo isso como algo não pontual. 

Os preços de commodities importantes para a economia 
mundial, como o cobre e o minério de ferro, dispararam. Uma falta de 
chips semicondutores vem atrasando a produção mundial de 
automóveis, levando os compradores a buscarem alternativas no 
mercado de usados.  

Os preços dos carros usados aumentaram 10% em abril (em 
base mensal), segundo a Agência de Estatísticas do Trabalho dos 
EUA. Os preços das moradias também dispararam, juntamente com 



!  173

os preços da madeira. Uma impressionante falta de trabalhadores 
também surgiu em vários países. 

Não se trata apenas do petróleo. Não se trata apenas do cobre. 
É a madeira. É o fato de as pessoas não conseguem mais encontrar 
trabalhadores. Tudo isso junto faz pensar a inflação ter mais causas.  

Há toda uma geração de operadores de investimentos no 
mundo pós-crise financeira global quando não houve inflação. Não 
deveriam subestimar o quão incertas as coisas parecerão se entrar 
em novo paradigma. 

Desde quando Paul Volcker aumentou as taxas de juros nos 
EUA para o recorde acima de 20% aa no começo dos anos 80, 
controlar a inflação é algo sempre entrelaçado profundamente no 
DNA dos Bancos Centrais mundiais. Com seus modelos de metas de 
inflação, essas Autoridades Monetárias tenderam a agir rapidamente 
aumentando as taxas de juros ao simples suspiro de um retorno da 
inflação parecida à dos anos 70. 

Isso se manteve nos anos seguintes à crise financeira global de 
2008-2009. Jean-Claude Trichet no Banco Central Europeu (BCE), em 
2011, e Janet Yellen no Fed, em 2015, começaram a aumentar os 
juros para conter a alta dos preços ao consumidor. 

Jerome Powell, o atual presidente do Fed, levou o Banco Central 
para uma direção diferente. Culminou com a mudança, em agosto de 
2020, do modelo de política para tolerar explicitamente períodos de 
inflação mais alta em reconhecimento de o aperto prematuro pelo 
Banco Central no passado, juntamente com a austeridade fiscal, 
prolongou o período de recuperação mais além do necessário. 

A maioria dos outros Bancos Centrais ainda não copiou essa 
chamada “meta média de inflação”, mas mesmo assim eles vêm 
abrindo novos caminhos com suas respostas à pandemia. Os atuais 
programas de compras de bônus do BCE e do Banco da Inglaterra são 
muito maiores em comparação aos anteriores em escala.  

Os Bancos Centrais parecem ter abandonado sua postura 
preventiva no trato com a inflação. Em vez disso, as Autoridades 
Monetárias parecem estar eufóricas com ela, assistindo-a como 
meros expectadores. 
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 Poucos argumentariam essa generosidade monetária acabaria 
por si só estimulando a alta dos preços. Contrapõe-se com impulsos 
deflacionários como o envelhecimento demográfico e as inovações 
tecnológicas em ação.  

Na realidade, a maneira como os governos têm respondido a 
esta crise tem sido transformadora. Os custos dos empréstimos 
explodiram em todo o mundo desenvolvido e “as torneiras de gastos 
continuam abertas”. 

Os EUA foram mais além com o programa de estímulo de US$ 
1,9 trilhão de Joe Biden, aprovado em março de 2021, e a promessa 
de mais US$ 4 trilhões em gastos com infraestrutura e redes de 
proteção social em uma década, se ele conseguir apoio suficiente no 
Congresso. Até mesmo a zona do euro, mais cautelosa do ponto de 
vista fiscal, aderiu com o fundo de recuperação de € 750 bilhões para 
o bloco. 

Pouco admira então as expectativas inflacionárias baseadas no 
mercado realmente tenham começado a aumentar depois das vitórias 
legislativas dos democratas em janeiro do ano corrente. Elas 
transferiram o poder de gastos do governo para o partido de Biden.  

A taxa de inflação implícita de dois anos, um sinal indireto da 
inflação futura e derivada dos preços dos títulos do governo 
americano, protegidos da inflação, agora se encontra acima de 2,8%, 
enquanto a medida de dez anos subiu para 2,5%. 

Os neoliberais subestimam o papel desempenhado pela 
austeridade fiscal nas pressões deflacionárias da última década. 

Até agora as autoridades do Fed ignoraram todas as 
preocupações de gargalos nas cadeias de abastecimento, legados à 
reabertura das economias, e o enorme apoio fiscal poderão contribuir 
para a ameaça de volta da inflação. Poderá levar o Banco Central a 
vacilar em sua promessa de manter a política monetária ultra-
acomodativa enquanto seu novo objetivo de uma recuperação mais 
inclusiva não for alcançado. 

Powell manteve-se inflexível na reunião de abril de 2021. Disse: 
o Fed ainda não viu um “progresso adicional substancial” em relação 
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às suas metas de inflação e emprego para justificar um ajuste no 
programa de compras mensais de US$ 120 bilhões em ativos. 

 Em meados de maio de 2021, a presidente regional do Fed 
Lael Brainard repetiu essas observações, pedindo paciência com a 
“alta transitória” da inflação - uma mensagem também passada pelo 
vice-presidente do Banco Central, Richard Clarida. Até mesmo as 
autoridades do BCE desconsideraram as pequenas altas da inflação 
no curto prazo. 

O cômputo das taxas futuras de juros nos preços do mercado 
reflete o sucesso obtido pelo Fed até agora em afastar as 
preocupações quanto à sua capacidade de controlar os preços ao 
consumidor. Um barômetro popular, os contratos futuros de 
eurodólares, indica: o Banco Central continuará aumentando as taxas 
de juros até o começo de 2023. Embora isso seja cerca de um ano 
mais cedo face ao apontado pelas projeções mais recentes do Fed, 
não sugere grandes temores de uma inflação sem controle. 

Estamos em uma nova era com o Fed. Ele tem uma nova 
função de reação... e essa é a primeira sondagem deles com ela. 

No entanto, investidores lamentam estarem tendo de adivinhar 
não só como o Fed define “transitório”, como também os parâmetros 
específicos motivadores de uma mudança de política. Isso deixa o Fed 
suscetível a um erro de comunicação enquanto aumentam as 
pressões inflacionárias neste ano. 

O comitê é variado e os pontos de inflexão são difíceis. Jay 
Powell está basicamente dizendo: ‘vamos fazer a curva a toda 
velocidade, mas confiem em mim, sabemos quando começar a virar a 
direção’. 

Alguns membros do comitê ficarão tensos nesse ponto. Vão se 
preocupar. Isso então vai alimentar o nervosismo com a inflação. 

Os números do índice de preços ao consumidor divulgados 
recentemente pegaram um mercado já ansioso com a inflação. Uma 
queda nos bônus não ocorria há dois meses, foi retomada depois, 
levando os rendimentos na zona do euro para os maiores níveis em 
dois anos.  



!  176

Os títulos do Tesouro dos EUA também perderam força, embora 
os rendimentos continuem abaixo das altas de março e ainda se 
encontrem próximos de seus patamares históricos de baixa. Após 
subir para 1,7%, o juro do Treasury de dez anos, referência para 
ativos financeiros do planeta todo, recuou para 1,63%. 

Alguns investidores já sentem uma reação excessiva. A 
resposta de O Mercado está estranha. Todo mundo está falando de 
inflação há meses. É algo sendo sinalizado como “profecia 
autorrealizável”. 

Mas os operadores estão bem mais preocupados com uma alta 
prolongada dos preços além do atual aumento. A inflação é um 
veneno para os bônus, corroendo os pagamentos de juros fixos 
oferecidos por eles. Este é o chamado risco de eutanásia dos 
rentistas. 

Há muita complacência nessa ideia de a inflação é transitória. 
Isso vem do fato de que muita gente nos mercados financeiros nunca 
se deparou com a inflação. 

A determinação do Fed de permanecer no curso também 
vislumbra um aumento ainda maior das expectativas de inflação - 
levando a altas mais acentuadas à frente. Se vai chegar 
intencionalmente atrasado, terá de ser mais agressivo no fim disso. 

Essa possibilidade é especialmente preocupante para os 
mercados de ações. Atingiram novas alturas liderados por ganhos de 
empresas com grande potencial de crescimento, como as gigantes 
tecnológicas dos EUA.  

Essas companhias são avaliadas com base em seus potenciais 
de lucros futuros. Os investidores avaliam esses ganhos em relação à 
taxa “livre de risco”, ou seja, o custo de oportunidade de perda do 
possível de obter comprando bônus. Rendimentos de juros maiores, 
na verdade, fazem ações valerem menos hoje. 

Os últimos anos têm sido excelentes para os investidores 
porque tudo subiu. Deu para ganhar dinheiro com as ações e os 
bônus. Agora, os investidores correm o risco de perder dinheiro nos 
dois mercados. É um cenário terrível para quem está gerenciando 
recursos. 
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Ameaça Inflacionária no Brasil  

!  

Os produtos na construção civil registram, em maio, o maior 
patamar de inflação acumulada em 12 meses dos últimos 28 anos. 
Isso aponta levantamento exclusivo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), elaborado a partir do Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) de 
maio de 2021.  

Dentro do Índice de Preços ao Produtor-10 (IPA-10), material e 
equipamentos para construção, sem frete e sem impostos (porta de 
fábrica), atingiram inflação de 38,66% em 12 meses até maio. 

!  
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Essa elevação foi recorde dentro do IGP-10, criado em 1993. Ao 
mesmo tempo, a inflação de material, equipamentos e serviços 
dentro do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) subiu 
para 30,86% em 12 meses até maio, também recorde. 

Ocorreu uma espécie de “tempestade perfeita” de fatores 
pressionadores dos preços de produtos. A inflação de itens na 
construção, hoje, é pressionada por:  

(i) disparada de preços de commodities minerais e metálicas 
usadas para matérias-primas de produtos no setor;  

(ii) dólar alto;  

(iii) aumento de demanda por projetos residenciais, com elevação 
de procura de material;  

(iv) alta em preço de fretes; e  

(v) dificuldades em importação de itens usados no setor, para 
suprir mercado doméstico. 

O estudo trata especificamente da evolução de preços de 
produtos na construção. No caso do INCC-10, esse indicador da FGV 
leva em conta também preços de mão de obra. Eles não estão 
subindo tanto quanto os de material. Até maio, o INCC-10 acumula 
alta de 13,49% em 12 meses, mas a mão de obra subiu só 2,98% no 
período. 

Preços mais altos em itens na construção não são exatamente 
uma novidade. O fenômeno tem sido observado com mais 
intensidade desde o ano passado, quando a alta de preços começou a 
se intensificar, no setor, até chegar a patamar recorde em maio. 

Mas chama a atenção a magnitude da elevação de preços de 
itens no setor, até maio. O IGP-10 foi criado em 1993, antes do Plano 
Real, e ainda em momento de hiperinflação. Mesmo comparado com 
período anterior ao Plano Real, a taxa em 12 meses até maio deste 
ano de inflação de material de construção ainda é superior. 

 Câmbio e commodities metálicas mais caras contribuíram para 
resultado. No caso do dólar, a moeda tem se mantido valorizada, ante 
o real, desde o começo da pandemia.  
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As duas maiores variações da moeda americana, ante a 
brasileira, em 2020, foram registradas em março, de 5,16% (no dia 
16) e de 3,79% (dia 8), respectivamente para R$ 5,0612 e para R$ 
5,1955, segundo o Valor Data. E não houve arrefecimento na cotação 
neste ano: a alta mais expressiva do dólar comercial ocorreu em 24 
de março de 2021, de 2,25%, para R$ 5,6386. 

A continuidade do dólar em alta ajuda a elevar preços de 
commodities de maneira geral porque os preços desses itens são 
cotados na moeda americana. No começo de 2021, com ritmo mais 
ágil de vacinação contra covid-19 na Europa e nos Estados Unidos, a 
economia mundial voltou a se aquecer. Quando a economia global 
aquece, a procura por commodities aumenta. 

Como exemplo, observa-se a variação de preços, em dólar, de 
duas commodities muito usadas como matéria-prima na construção. 
O minério de ferro, de 16 de março de 2020 até 17 de maio deste 
ano, subiu 97,61%. O cobre, no mesmo período, subiu 111%. 

Dólar em alta e commodities mais caras elevam preços de 
semimanufaturados de material de construção como em empresa de 
válvulas e conexões de ferro. Observa comportamento fora do normal 
quanto a aumento de preços. Em 25 anos de atuação no setor, nunca 
se viu explosão de custos como a atual. 

Quatro fatores contribuem para a continuidade de preços em 
alta, na construção, no país:  

(i) desorganização de comportamento de consumo, influenciadas 
por choque de “parada global” da economia, em março de 
2020, devido à pandemia;  

(ii) escassez de matéria-prima; 

(iii) dólar; e  

(iv) fretes caros.  

No caso dos fretes, a demanda em alta levou à explosão de 
preços. O custo com a logística, hoje, impacta 10% do custo do 
produto. Essa fatia dobrou desde a pandemia. 
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O quadro de escassez de matéria-prima, em meio à alta 
demanda, tem afetado decisões de negócios do setor. Há problema 
mundial de aumento de custos na construção. Mas não tanto quanto 
o que ocorre no Brasil.  

Isso se deve à impossibilidade de importar, rapidamente, itens 
para a construção em falta no mercado. São necessárias ações para 
destravar compras externas: O governo tem caneta para trabalhar 
com redução de barreira técnica e imposto de importação. 

Devido ao atual cenário, houve queda “de dois dígitos” em 
lançamentos de empreendimentos residenciais no primeiro trimestre 
desse ano ante quarto trimestre de 2020. Na prática, as empresas do 
segmento residencial, mesmo com demanda em alta de projetos, não 
sabem até qual patamar o custo da produção vai subir – e, assim, 
adiam lançamentos. 

A alta de preços de material da construção deve continuar e 
afetar preços de imóveis. Para os próximos meses, o cenário para o 
setor de construção civil é de alguma desaceleração do ritmo de alta, 
mas com continuidade da pressão de custo para indústria. 

O minério e o aço continuarão com preços elevados. Vemos 
alguma desaceleração na inflação da construção, mas não deflação, 
ou seja, o patamar continuará alto. 

O INCC-DI deverá atingir 9,9% em 2021, com alta de 15,2% do 
INCC-DI de material, equipamentos e serviços e de 4,9% do INCC-DI 
mão de obra. Até abril, dado mais atualizado desse indicador, o INCC-
DI subiu 5,08% no ano. 

A alta dos custos de material de construção deve se refletir em 
avanço dos preços de imóveis nos próximos meses. Isso afeta as 
unidades novas. Elas têm influência nos preços das antigas. 

Existe demanda reprimida. As vendas devem continuar a se 
beneficiar dos patamares relativamente reduzidos de juros e 
condições de crédito favoráveis. 

A perspectiva de fragilidade do mercado de trabalho e a 
retomada dos preços de imóveis residenciais, no entanto, podem ser 
fatores de restrição. 
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A pressão de custos da construção é uma realidade também 
para construtora. A principal pressão vem do aço, com crescimento 
de dois dígitos, mas também aparece em outros itens, como tubos e 
conexões e esquadrias de alumínio. O repasse deste custo para o 
consumidor começou neste início de 2021, impulsionado por 
influência maior do aço. 

O movimento ajuda a reduzir um pouco a pressão de custos. A 
ideia é testar o limite possível de aumento no preço de imóveis sem 
haver perda de velocidade de vendas e volume comercializado. 

Para enfrentar este momento da indústria, aposta-se nas novas 
tecnologias para empreendimentos, como adesão a novos materiais 
substitutos ao aço, casos de fibra de vidro e dry wall, com menor 
volatilidade e mais competição interna e externa no mercado. 

A inflação de custos é uma preocupação. A maior possibilidade 
de impacto se dá em produtos para baixa renda. Podem ter a 
margem de lucro mais pressionada quem tem esse foco. 

O encarecimento do frete aéreo e marítimo, somado ao 
alargamento de prazos de entrega e aos efeitos de uma segunda 
onda da covid-19 na China, provoca escassez de componentes 
eletrônicos no Brasil. Sondagem da Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee) com 80 empresas identificou que 71% 
sentiram dificuldades na aquisição de componentes e matérias-
primas em dezembro. 

Esse é, em grande parte, um problema de logística. Dados 
compilados pela associação indicam o valor atual do frete para trazer 
um contêiner da China ao Brasil foi além do dobro, na comparação 
com o período anterior à pandemia. 

Antes da disseminação da covid-19, o valor estava em torno de 
US$ 4 mil, com algumas empresas conseguindo contratar o serviço 
por US$ 3 mil. O preço está hoje em torno de US$ 9 mil. A alta 
atingiu também o valor pago pelo transporte de carga por via aérea. 
Passou de US$ 6 para US$ 12 por quilo transportado.                                    
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É um problema mundial. A demanda muito superior à oferta 
elevou para US$ 12 mil o preço do transporte de um contêiner da 
China para Europa. O valor é, portanto, superior ao frete marítimo da 
China para o Brasil, apesar de a Europa estar geograficamente mais 
próxima da potência asiática. 

Em julho de 2020, na esteira da desaceleração econômica 
mundial provocada pela covid-19, o custo de transporte marítimo da 
China para o Brasil chegou a US$ 300 por contêiner. As companhias 
marítimas queriam embarcar carga de qualquer maneira. O primeiro 
semestre de 2020 foi marcado pela ociosidade das embarcações. 

Com a retirada de navios ociosos das rotas e a demissão de 
empregados, a capacidade disponível para contratação encolheu e o 
preço, explodiu. Em agosto de 2020, estava em US$ 1.600 por 
contêiner. Dobrou de valor em setembro (US$ 3.200) e em dezembro 
já estava em US$ 6.000. 
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Boa parte dos produtos exportados pelo Brasil para a China 
necessita de contêineres refrigerados, como é o caso das carnes e 
frutas. Esse tipo de caixa metálica dificilmente serve para trazer, na 
viagem de volta, produtos da China para o Brasil, o que poderia 
baratear o custo de importação.  

Isso porque o Brasil compra da China principalmente produtos 
acabados, como aparelhos eletrônicos e máquinas. Eles não 
necessitam de refrigeração e em alguns casos podem até danificar 
este tipo de contêiner. 

No caso do frete aéreo, o encarecimento está relacionado ao 
menor número de voos comerciais, de passageiros, disponíveis. Antes 
da pandemia, aproximadamente 60% da carga aérea global era 
trazida em aviões de passageiros. 

O panorama mudou completamente, no primeiro semestre de 
2020, quando o percentual de aeronaves em solo chegou à casa dos 
80%. A recuperação no semestre seguinte não foi suficiente para 
reverter o desequilíbrio entre oferta e demanda, puxado por uma 
restrição severa na oferta.  

O valor do frete aéreo chegou a subir quatro vezes mais do que 
no período pré-pandemia. Hoje, está praticamente o dobro. 

Além dos preços mais salgados, a segunda onda da covid-19 na 
China vem provocando atrasos nos embarques. 

A indústria eletroeletrônica se ressente da escassez de insumos 
locais. Papelão e resinas plásticas, usados na produção de 
embalagens, estão com prazos de entrega duas vezes maiores face 
ao normal. No ano passado, houve o caso de um fabricante de celular 
sem distribuir o produto por falta de caixa para embalar. 

Apesar dos efeitos recessivos da pandemia, do encarecimento 
do frete e da falta de insumos, o faturamento da indústria 
eletroeletrônica cresceu 1% em termos reais no ano passado. O 
número de empregos diretos gerados pelo setor também aumentou 
em relação a 2019. 

A explicação está, principalmente, na compra de equipamentos 
de informática. Na comparação anual, a receita do segmento 
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aumentou 17%, impulsionada pela adoção do trabalho remoto (home 
office).  

O computador voltou a ser pessoal. Antes da pandemia, as 
máquinas eram compartilhadas por toda a família.  

Houve uma boa reposição da base de computadores no país. O 
trabalho em casa, conjugado com a necessidade de assistir a aulas 
pela internet, levou à compra de novos computadores. 

!  
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Os riscos de uma inflação acima de 6%, em 2021, devem-se ao 
surto inflacionário ocorrido no fim de 2020 e também a um efeito 
descarte dos índices mais baixos registrados no começo desse ano, 
quando a primeira onda da pandemia provocou queda na inflação. 

A combinação desses dois fatores fará com, no período entre 
abril e setembro de 2021, a inflação acumulada em 12 meses 
estourar o teto do intervalo de tolerância da meta, de 5,25%. O 
índice oscilará, nesse período, no intervalo entre 5,48% e 6,24%, 
segundo as projeções do boletim Focus do Banco Central do Brasil. 

Mas, se tudo correr como o mercado espera, os índices 
divulgados a cada mês serão baixos. O ASA Investments calculou os 
índices de inflação, mês a mês, sazonalmente compatíveis com o 
cumprimento da meta. Em seguida, comparou com as suas próprias 
projeções de inflação para cada mês de 2021. 

A conclusão é, entre abril e setembro de 2021, a inflação ficará 
abaixo do centro da meta em quatro meses, e em apenas dois ficaria 
acima. A inflação acumulada no período seria quase meio ponto 
percentual abaixo do centro da meta.  

Se o mesmo exercício for feito comparando a faixa sazonal da 
inflação com as projeções Focus, qualitativamente as conclusões 
serão parecidas. A inflação ficará abaixo do centro da meta em cinco 
dos seis meses, e no total ficaria menor do que o objetivo em 0,22 
ponto. 

O fato de a inflação acumulada em 12 meses superar o teto da 
meta representa um risco para o cumprimento das metas. Índices 
muito altos podem aumentar a inércia inflacionária e contaminar 
negativamente as expectativas de inflação. Sem desconsiderar os 
riscos, o mais importante é acompanhar a tendência futura da 
inflação. 
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Atuação do Banco Central do Brasil segundo Padrão Global 

!  

A desaceleração das medidas de combate à pandemia 
anunciadas pelo Banco Central brasileiro está em linha com o 
acontecendo no resto do mundo. Tanto no Brasil quanto no exterior, a 
adoção por Autoridades Monetárias de medidas contra a crise caiu a 
partir do segundo semestre do ano passado, até praticamente 
inexistir. 

Nesta nova onda, inclusive, a margem da Autoridade Monetária 
brasileira para mitigar os impactos da pandemia é mínima. O mais 
importante neste momento é combater a alta da inflação. 

O levantamento sobre as medidas de combate à pandemia foi 
feito com base em ferramenta virtual do Banco de Compensações 
Internacionais (BIS), lançada em março de 2021. Realizado pelos 
economistas Carlos Cantú, Paolo Cavallino, Fiorella de Fiore e James 
Yetman, o trabalho permite comparar a atuação de 39 bancos 
centrais (de 11 países desenvolvidos e 28 emergentes) desde o 
começo do ano passado. 

De acordo com o BIS, em março de 2020, as autoridades 
monetárias analisadas colocaram em prática 284 medidas, nas áreas 
de política monetária, crédito, compra de ativos, depósitos 
compulsórios, câmbio e outros. Em fevereiro deste ano, o número 
caiu para 13. 

No caso do Brasil, foram anunciadas 23 medidas desde o início 
da pandemia, das quais 21 ficaram concentradas até outubro do ano 
passado. Para combater a crise, o Brasil se destacou principalmente 
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na liberação de depósitos compulsórios, arrecadados por meio de 
alíquotas cobradas pelo Banco Central sobre recursos das instituições 
financeiras. O objetivo dos compulsórios é justamente servir como 
um colchão de liquidez para o sistema bancário em momentos de 
crise. 

Ao todo, o Banco Central do Brasil liberou R$ 251,7 bilhões em 
recursos referentes aos depósitos compulsórios no ano passado. 
Esses cortes representaram 23% das medidas adotadas, contra uma 
média de 11,7% no exterior. No entanto, os altos níveis de 
compulsórios são considerados uma particularidade da economia 
brasileira. Em muitos países, esse tipo de recurso nem existe. 

Já no exterior a principal diferença em relação ao Brasil foram 
os programas de compras dos ativos. Na média, eles representaram 
13,83% das medidas implantadas nos países analisados pelo BIS.  

No Brasil, não houve compra de ativos, embora a possibilidade 
estivesse prevista na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de 
Guerra. Mas o simples fato de o Banco Central ter esse instrumento à 
disposição ajudou a acalmar os mercados na época. 

Em relação ao total de medidas anunciadas, o Banco Central do 
Brasil implantou efetivamente um número maior delas se comparado 
a seus pares no exterior. Nos 39 países, foram anunciadas 915 
medidas, das quais 40,9% entraram em vigor. No Brasil, esse índice 
ficou em 56,5%, com 13 medidas adotadas.  

Houve pouca diferença, no entanto, em relação ao ineditismo 
das ferramentas usadas. Na média das 39 jurisdições, 41,2% das 
medidas colocadas em prática nunca tinham sido implantadas, 
enquanto no Brasil esse índice foi 38,4%. 

Uma das novidades adotadas pela Autoridade Monetária 
brasileira foi o “forward guidance” ao assumir o compromisso de não 
subir a Selic, então em 2% ao ano, no curto prazo.  

Em linhas gerais, a condução da política monetária foi 
semelhante no Brasil e no exterior, com cortes nas taxas de juros. 
Isto representou aproximadamente 15% de tudo implantado. As 
medidas de crédito também ficaram próximas em termos de 
participação, na casa dos 30%. 
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Independentemente dos caminhos seguidos por cada um, a 
atuação rápida e ampla dos Bancos Centrais foi considerada essencial 
por economistas para impedir uma crise mais grave. 

Evitaram uma recessão esperada ser ainda maior. As projeções 
não estavam exageradas. O Fundo Monetário Nacional (FMI), por 
exemplo, chegou a calcular o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
cair 9,1% em 2020. No caso do Brasil, destaca-se positivamente, por 
exemplo, a grande injeção de liquidez e o Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). 

O papel desempenhado pela Autoridade Monetária brasileira 
rendeu inclusive ao presidente do Banco Central do Brasil, Roberto 
Campos Neto, o título de banqueiro central do ano passado pela 
revista The Banker. Ela é a mais prestigiosa publicação sobre o setor. 

Mas a avaliação passou a ser o máximo possível de o Banco 
Central fazer é perseguir o principal objetivo de seu mandato: a 
estabilidade de preços. A prioridade virou não perder o controle da 
inflação. 

A Autoridade Monetária brasileira foi uma das únicas a subir os 
juros naquela conjuntura depressiva. Em março de 2021, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) elevou a Selic de 2% a 2,75% ao ano, e 
repetiu nova alta de 0,75 ponto percentual na reunião de maio. 

Política de Crédito 

O elevado grau de incerteza fiscal se traduz em desvalorização 
cambial e deterioração da expectativa de inflação. Há possibilidade de 
o Banco Central ter de ser ainda mais duro na condução da política 
monetária e remover, em 2021, todos os estímulos à economia, 
apontam analistas ouvidos pelo Valor (08/03/21).  

Esse quadro mais extremo significaria levar a taxa Selic para 
um nível acima de 6% até o fim do ano. Esse risco cresce a despeito 
de um cenário mais negativo para a atividade econômica, com o 
agravamento da pandemia no país. 

A total remoção de estímulos levaria o juro básico ao nível 
conhecido como de equilíbrio ou neutro, consistente com atividade 
em pleno potencial e inflação estável no médio prazo. Para o Banco 
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Central, a taxa real (descontada a inflação) de equilíbrio era de 3% 
ao ano em dezembro, segundo Relatório Trimestral de Inflação. 
Economistas estimam, hoje, esse juro equivaleria a uma taxa Selic 
nominal de 6% a 7%. 

O excesso de liquidez global pode levar à formação de bolhas 
em ativos na América Latina, mas ainda não chegou a isso. A 
primeira onda de QE, isto é, o programa de afrouxamento 
quantitativo realizado pelos Bancos Centrais na crise financeira, 
também gerou um influxo massivo de capital nos emergentes. Já se 
viu esse movimento antes, mas ainda não está no nível de geração 
de bolhas. 

Tanto o prêmio quanto o fluxo de capital externo neste ano 
ainda estão abaixo da média histórica. A magnitude vista em 2020 
dos influxos e o prêmio estão abaixo da média histórica. 

A América Latina oferece uma das oportunidades mais 
interessantes do momento para comprar. No entanto, os fundamentos 
dos países da região são mais frágeis comparados aos pares 
emergentes da Ásia. Comparado com os asiáticos os fundamentos 
são piores, mas os prêmios são mais elevados” 

Os mercados parecem estar ignorando os desafios dos países 
da região no médio e longo prazo. Alguns países, como a Argentina, 
estão se movendo na direção do default. Muitos enfrentam o desafio 
de administrar grandes déficits fiscais. 

Linhas Emergenciais de Crédito 

Representantes da equipe econômica e de bancos discutiram a 
possibilidade de reeditar as linhas de crédito emergenciais criadas 
para empresas no início da pandemia diante do recrudescimento da 
crise. 

O sistema bancário foi procurado pelo governo para tratar da 
questão. O assunto começou a ser discutido entre técnicos do 
Ministério da Economia e do BNDES e executivos de instituições 
financeiras e de entidades como a Febraban (Federação Brasileira de 
Bancos). 
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Esperava-se novas rodadas do Pronampe, da linha assegurada 
por recursos do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) e do 
financiamento à folha de pagamentos de pequenas e médias 
empresas. Desta vez, no entanto, as instituições financeiras deveriam 
assumir riscos maiores e o Tesouro Nacional empenharia menos 
recursos. 

Também houve discussões para estender por mais 90 a 180 
dias o prazo de carência do Pronampe. Começaria a vencer em abril. 
Porém, há uma dificuldade técnica para se fazer isso porque o 
programa tem um prazo definido, segundo afirma outro interlocutor.                                        

 Estender a carência levaria a um aumento no valor das 
prestações Isto seria contraditório se o intuito é ajudar as empresas. 
Seria necessário, portanto, mexer na legislação para viabilizar uma 
mudança. 

Reabrir as linhas emergenciais também implicará a necessidade 
de editar nova medida provisória ou alterar a lei. As contratações 
para essas modalidades só eram válidas no ano passado. Além disso, 
a MP 992, para criar o Programa de Capital de Giro para Preservação 
de Empresas (CGPE), voltado a companhias com faturamento de até 
R$ 300 milhões, caducou no Congresso em novembro de 2020. 

Uma reabertura do Pronampe seria uma notícia bem-vinda e 
viria com a maior participação dos bancos no risco de crédito. A linha 
é destinada ao capital de giro para micro e pequenas empresas e 
conta com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO), 
administrado pelo Banco do Brasil. 

Na versão atual, o fundo oferece cobertura de 85% em caso de 
inadimplência dos tomadores. Agora, a ideia é os bancos assumirem 
uma parcela maior do risco de crédito e o colchão do FGO ser 
reduzido para um patamar entre 60% e 70% - o número ainda está 
em aberto.  

Desta vez, há maior conforto das instituições financeiras em 
conceder crédito com uma garantia menor porque os riscos da 
pandemia já são mais conhecidos e a inadimplência do setor está 
muito baixa. 
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No entanto, as instituições financeiras vêm monitorando esses 
dados de perto, porque, com a piora da pandemia de covid-19 e uma 
nova paralisação das atividades não essenciais em diversos Estados e 
municípios, a preocupação aumentou. 

As instituições financeiras também conversam sobre a extensão 
da linha coberta por recursos do FGI, destinada a empresas com 
receita anual de até R$ 300 milhões. Nesse caso, há, nos bancos, a 
percepção de que o formato foi bem-sucedido e não deveria mudar. 

Alguns já começam a estudar também a possibilidade de reabrir 
seus programas de prorrogação de parcelas de crédito. No ano 
passado, os bancos concederam carências de dois a seis meses em 
operações que totalizam um saldo de R$ 971,5 bilhões. A maior parte 
já voltou a ser paga e tem mostrado inadimplência controlada. 

Em meio à segunda onda da covid-19, o governo publicou 
(Valor, 11/02/21) uma Medida Provisória para liberar a exigência de 
uma série de documentos e certidões negativas nas operações de 
crédito bancário até 30 de junho deste ano. É uma reedição da MP 
958, de abril do ano passado, uma das iniciativas de enfrentamento 
da pandemia e que acabou perdendo a validade sem ser convertida 
em lei. 

Nessa nova versão, a MP 1.028/2021 tem um alcance mais 
amplo porque libera também os bancos privados de exigirem 
documentos, como certidões relativas a obrigações eleitorais e 
tributárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Previdência 
Social e trabalhistas.  

A MP já está em vigor e atinge tanto operações com recursos 
públicos como para algumas com recursos próprios dos bancos. 

A MP também revoga de forma definitiva a exigência de 
certidão negativa de débito em operações feitas com recursos 
captados por meio da poupança. Justifica-se a medida pelo fato de os 
recursos captados por meio da poupança serem eminentemente 
privados, sendo sua alocação totalmente voluntária, não sendo 
recomendado se obrigar certidões negativas para contratação de 
operações de crédito.                           
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A nova MP determina as instituições financeiras, inclusive as 
suas subsidiárias, ficarem “obrigadas a encaminhar à Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, trimestralmente, a relação das contratações e 
renegociações de operações de crédito com envolvimento de recursos 
públicos, realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros, 
com a indicação, no mínimo, dos beneficiários, dos valores e dos 
prazos envolvidos”. 

Essa ação é a segunda medida da série de iniciativas que a 
equipe econômica pretende tomar como forma de enfrentar os efeitos 
econômicos da segunda onda de covid-19. A primeira foi a 
antecipação do calendário do abono. Ele teve alcance menor porque 
se limitou ao último grupo relativo ao calendário 2020/21, embora 
para o próximo ciclo (2021/22) haja ideia de antecipação. 

A área econômica está preocupada em não tomar risco de fazer 
medidas sem a garantia de ter fonte de recursos para cobrir o déficit 
da regra de ouro das contas públicas. Ela veda ao governo se 
endividar para fazer gastos fora de investimentos.  

Esse motivo também atrasou a antecipação do décimo terceiro 
de aposentados e pensionistas. Teria um impacto mais forte no nível 
de atividade no início de ano, quando se notava uma perda de fôlego. 

Ainda prolongaram no menu do governo as discussões em torno 
da volta do auxílio emergencial, principal medida do ano passado. 
Além disso, discutiu-se a retomada, em bases mais restritas, da 
medida que permitia redução de jornada e salários dos trabalhadores 
privados. 
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3. Política Fiscal 

Administração da Dívida Pública Mobiliária pelo Tesouro Nacional 
e Banco Central do Brasil 

Elevação da Dívida Líquida 

Com novas emissões de títulos de dívida pública, o Tesouro 
Nacional conseguia alongar a dívida. Até outubro Finanças Racionais 
2020, a maioria dos títulos lançados teriam vencimento entre abril e 
outubro de 2021, porque os investidores exigiam um prêmio muito 
alto por prazos mais longos.  

No entanto, 79% das emissões feitas a partir de novembro 
venceriam após 2022, e o Tesouro pagaria menos. Por exemplo, em 
novembro, vendeu LTNs, títulos prefixados, com vencimento em 2024 
e taxa máxima de 6,5549% ao ano. No mês seguinte, pagou pelo 
mesmo papel 5,8275% ao ano. Veja o desempenho na venda de 
títulos de dívida pública nos lançamentos primários no último 
trimestre de 2020. 

!  
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O Tesouro ganhou fôlego importante para enfrentar os 
vencimentos dos próximos meses. Se não houver um aumento 
inesperado do déficit, o risco de refinanciamento caiu. No primeiro 
quadrimestre de 2021, vencem títulos no valor total de R$ 650 
bilhões. 

Dois fatores explicaram o sucesso das emissões.  

Primeiro, os investidores gostaram da comunicação do Banco 
Central, deixando implícita a ideia de, se fosse preciso, aumentaria a 
Selic. Isso diminuiu o receio de a inflação sair do controle.  

Segundo, perversamente, foram bem recebidas pelo mercado 
de títulos de dívida pública mensagens de o governo não pretender 
estender o auxílio emergencial a partir de janeiro. Isso reduziria o 
risco de descontrole fiscal. O eventual risco social e a perda de 
impeto da economia decorrente do fim do auxílio ainda não pesavam 
na análise dos investidores sem empatia com a população. 

!  
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Elevação e Encurtamento da Dívida Pública 

Márcio G. P. Garcia, Ph.D. por Stanford, professor titular do 
Departamento de Economia da PUC-Rio, em sua coluna (Valor, 
11/12/20) analisa o fato das despesas relacionadas ao combate à 
pandemia forçaram o aumento vertiginoso da dívida pública.  

!  

O gráfico acima mostra, em relação ao PIB, a dívida pública 
aumentou de 69,1% para 81,7%, de dezembro de 2019 até outubro 
de 2020, um notável aumento de 12,6% do PIB. O gráfico também 
mostra o aumento da dívida pública de curto prazo (menos de um 
ano) no mesmo período foi de 14,7% do PIB, acima do aumento total 
da dívida pública. 

A parcela da dívida pública de curto prazo é composta por 
títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelas operações 
compromissadas de responsabilidade do Banco Central. Estas 
operações compromissadas são empréstimos da Autoridade 
Monetária tomados (ou dados aos) bancos para regular a taxa Selic. 

Márcio G. P. Garcia, em outra coluna (Valor, 14/05/21), 
advertiu: “crescimento da dívida aliado a seu encurtamento constitui 
perigoso caldo de cultura para uma crise fiscal mais séria”. 
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O robusto crescimento chinês vem contribuindo para reforçar a 
perspectiva de um cenário positivo para a exportação brasileira, ao 
ajudar a elevar o preço de commodities. O setor exportador brasileiro 
vem sendo beneficiado duplamente: preços em dólar das 
commodities elevados e dólar bastante alto.  

Mas a bonança externa já começa a se fazer sentir na taxa de 
câmbio. Ela retrocedeu dos níveis mais elevados da pandemia, 
movimento também ajudado pelos aumentos do juro interno, 
promovidos pelo Banco Central. 

Se e quando for vencida a pandemia, a principal ameaça à 
economia brasileira permanecerá sendo a crise fiscal. O acordo entre 
Executivo e Legislativo sobre o Orçamento deste ano está longe de 
avançar na solução dos graves problemas fiscais.  

Apesar de ter provido algum alívio ao dissipar cenários de crise 
intensa no curto prazo, o mais provável agora é pequenas crises 
fiscais passarem a pipocar Brasil afora, por conta de penúria de 
recursos. A recente manifestação de reitores de universidades 
federais, dando conta do risco de fechar as universidades no segundo 
semestre por falta de verbas, é exemplo do possível de vir a ocorrer. 

O problema de fundo, o inchamento das despesas obrigatórias, 
notadamente de pessoal, não foi equacionado e continuará a 
pressionar as demais despesas, sobretudo o já deprimido 
investimento público. Se o Teto de Gastos for rompido, em valor 
superior ao já excluído do orçamento para combate à pandemia, será 
sinal de inequívoco descontrole fiscal, trazendo de volta os piores 
cenários. 
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O gráfico, elaborado por Garcia, mostra a evolução da dívida 
pública interna, incluindo as operações compromissadas. Esta é a 
parte da dívida pública interna negociada em mercado.  

Duas características chamam a atenção:  

(i) o rápido crescimento recente do endividamento para um 
patamar de mais de 80% do PIB, e  

(ii) a expansão da parcela da dívida de curto prazo, vincenda em 
até um ano.  

As duas linhas mostram quedas de dois indicadores 
importantes:  

(i) o prazo médio da dívida e  

(ii) a participação dos não-residentes na dívida interna.  
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Como os não-residentes costumavam comprar títulos mais 
longos, sua saída do mercado esteve associada à queda do prazo 
médio da dívida. A correlação entre as duas séries é de 90%. 

O crescimento da dívida, aliado ao seu encurtamento, constitui 
perigoso risco para uma crise fiscal mais séria. Apesar do cenário 
internacional favorável, sem avanços na área fiscal, a economia 
brasileira ficará muito exposta ao risco de uma crise desse tipo. 
Poderá vir a comprometer o crescimento e dificultar o controle da 
inflação. 

Elevação Custo Médio de Emissão da Dívida Pública 

O custo médio de emissão da dívida pública se tornaria mais 
elevado a partir de março de 2021, segundo previsão do Tesouro 
Nacional. Isso refletiria o aumento das taxas de juros, dúvidas sobre 
a sustentabilidade fiscal e o cenário externo mais negativo. 

De janeiro para fevereiro de 2021, o custo médio da dívida 
pública federal (DPF) em 12 meses caiu de 8,29% para 8,11% ao 
ano: o menor patamar da série histórica iniciada em 2005. No caso 
das emissões, foi apurado um aumento de 4,65% para 4,71% ao 
ano. O movimento se refere à mudança do mix de papéis emitidos. 

O aumento em março de 2021 da taxa Selic, de 2% para 
2,75% ao ano, teve impacto sobre o custo, mas isso não se tornou 
uma preocupação imediata porque todas as variáveis de custo da 
dívida estavam nos menores patamares da série histórica.  

Poderia haver uma alta da demanda por alguns papéis, como é 
o caso das LFTs de prazos mais longos. Esse momento do ciclo de 
política monetária era bastante favorável na execução da estratégia 
da dívida pública prevista para este ano. 

A elevação da Selic e a renovação do auxílio emergencial, com 
impacto de R$ 44 bilhões sobre as contas públicas, não deverão 
provocar mudanças na gestão da dívida neste ano porque o Tesouro 
trabalha com diferentes cenários em suas análises. 

Ao longo do mês de março de 2021, conforme documento 
divulgado pelo Tesouro Nacional, a aversão ao risco no mercado 
externo ocorria pelas preocupações com o movimento dos Treasuries 
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nos EUA e com os impactos da pandemia em diversos países. No 
cenário doméstico, a curva de juros ganhou nível e perdeu inclinação, 
com os prazos mais curtos reagindo à política monetária e os mais 
longos em alta, refletindo o cenário externo mais negativo. 

Nesse mês de fevereiro, a emissão de títulos ficou em R$ 177,9 
bilhões, a segunda maior da série histórica. Já a emissão líquida no 
mês anterior, de R$ 111,5 bilhões, foi a terceira maior da série, 
perdendo apenas para novembro e dezembro do ano 2020. 

Com isso, o colchão de liquidez do Tesouro passou de R$ 805,7 
bilhões em janeiro para R$ 933,2 bilhões em fevereiro. O valor era 
suficiente para fazer frente a 6,7 meses de vencimentos. Somente os 
meses de março, abril e maio de 2021 concentrariam vencimentos 
estimados em R$ 581,2 bilhões. 

Elevação da Dívida Pública de Curto Prazo 

Segundo reportagem (Valor, 11/05/21), o Tesouro Nacional via 
risco de a dívida brasileira de curto prazo, com vencimento em até 12 
meses, superar o patamar de um dos piores períodos para a gestão 
desses compromissos na história do país. Projeções da instituição 
indicavam possibilidade de a parcela a vencer em até um ano chegar 
a 18,8% do PIB em 2021, subindo para uma média de 19,3% nos 
três próximos anos. 

Esse nível representa quase o dobro do verificado da média do 
intervalo de 2006 a 2019 e seria mais alto face os 17,8% do PIB de 
média registrados entre 1999 (início da série) e 2005. Foi quando o 
Brasil teve enormes dificuldades para gerenciar a dívida e ficou sob o 
controle do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

O refinanciamento desses títulos curtos em 2021 tende a ser 
feito por meio de novos títulos com características similares. Isso 
significa a elevada concentração de dívida no curto prazo tende a 
prosseguir por um período superior a 2021.  

Assim, a redução do percentual vincendo em 12 meses tende a 
ocorrer gradualmente ao longo dos próximos anos, conforme as 
condições de mercado permitam o alongamento dos prazos das 
emissões. Isso é dito pelo órgão público no anexo de riscos fiscais do 
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projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, onde 
estão essas projeções.                                   

 Esse não é o cenário básico da instituição. Espera uma 
trajetória melhor face à projetada no anexo de riscos.  

O crescimento recente da dívida de curto prazo no Brasil está 
relacionado à pandemia. Ela levou a uma percepção de risco maior 
por parte do mercado. 

O Tesouro tinha necessidade de financiamento maior para cobrir 
e teve de recorrer aos títulos mais curtos para reforçar seu caixa. 
Houve de fato um aumento na maturação de curto prazo, 
reconhecidamente alta. Esse é um cenário de risco e não o básico 
trabalhado pela equipe do Tesouro. 

De acordo com o anexo da LDO, em 2020 o volume de dívida 
de curto prazo atingiu 18,7% do PIB, “patamar significativamente 
acima da média histórica registrada entre 2006 e 2019, de 10,7% do 
PIB”.  

“A tendência é essa proporção aumentar ainda mais segundo 
estimativas para o PAF [Plano Anual de Financiamento] 2021 e anos 
seguintes, caso as condições vigentes não permitam um alongamento 
mais acelerado dos prazos dos títulos públicos emitidos”, completa o 
documento. 

A discussão sobre a dívida de curto prazo remete à questão do 
caixa obtido pelo governo para lidar com ela. Depois de forte pressão 
no ano 2020, a área econômica conseguiu repor esse “colchão” e o 
colocar inclusive acima dos níveis pré-pandemia.  

Os dados mais recentes mostravam um caixa de R$ 1,1 trilhão, 
graças a um mix mais amplo de emissão de títulos e ao uso de R$ 
140 bilhões em recursos de fundos públicos liberados para o 
pagamento de dívida. Está com um caixa mais robusto acima do nível 
prudencial. 

“A margem de cobertura da reserva de liquidez para pagamento 
de vencimentos em 2022, particularmente, dependerá da extensão 
dos impactos das medidas fiscais em resposta à pandemia e ao 
estado de calamidade em curso sobre as necessidades de 
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financiamento do Tesouro, bem como das condições de mercado para 
a emissão de títulos da dívida mobiliária em 2021”, diz a LDO. 

Sobre o fato de os dados do Tesouro apontarem uma alta dívida 
de curto prazo, inclusive acima da média do início dos anos 2000, 
destacam-se algumas diferenças relevantes em relação àquele 
momento. A primeira delas é a menor prevalência de dívida cambial.  

Outro elemento mais favorável agora é haver maior amplitude 
de títulos a serem oferecidos, dando flexibilidade à gestão. Além 
disso, o fato de hoje haver caixa bem maior se comparado ao do 
início do século. 

Os dados da LDO também mostram crescente aumento da 
sensibilidade da dívida aos juros e ao câmbio, principalmente ante o 
primeiro. Os testes de estresse (simulações realizadas para verificar 
como a dívida se comporta em cenários extremos) mostram a 
vulnerabilidade a esses dois indicadores foi além do dobro, desde o 
piso verificado em 2014. 

“Considerando o estoque de dívida em final de período, o 
impacto de um cenário de estresse corresponderia a um incremento 
da dívida de 4,8% do PIB em 2021. Embora em patamar inferior aos 
9,0% do PIB em 2004, observa-se uma tendência de crescimento 
deste indicado desde 2013, quando esse risco foi estimado em 1,7% 
do PIB”, diz o texto. 

O cenário de estresse considera, por exemplo, um choque de 
juros. Pelas simulações, seria da ordem de 9 a 10 pontos percentuais 
na Selic. É um cenário extremo. A maior exposição à Selic é um fato, 
mas um choque dessa magnitude é considerado improvável. 

O Brasil precisa avançar na consolidação fiscal. Isso geraria 
uma melhora mais acentuada na dívida, especialmente em um 
quadro ainda de juros baixos no Brasil. Quanto mais rapidamente 
avançar na consolidação, mais rápido consegue responder a cenários 
alternativos de juros. 

Já houve uma melhora recente no cenário para o 
refinanciamento da dívida, mas é preciso trabalhar para esse 
indicador ter uma diminuição de modo a permitir ao país lidar com 
possíveis riscos e absorver choques sem maiores problemas. A 
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questão é ter mais capacidade de absorver choques, por isso a 
necessidade de consolidação fiscal. 

As emissões de NTN-Fs representaram 9,1% do total em 
janeiro. Desde então, a parte correspondente às NTN-Fs caiu para 
7,0% em fevereiro; 3,0% em março; 1,0% em abril. 

Embora o Tesouro esteja conseguindo colocar um pouco mais 
de prefixados de prazo mais longo em maio na comparação com abril, 
o nível ainda se mostra “inexpressivo” quando comparado às 
emissões totais. O grande comprador desse papel é o investidor 
estrangeiro. Ele continua fora desse mercado. Assim, o Tesouro tem 
em mãos problemas com o alongamento da dívida. 

 O custo da dívida é bastante elevado, tendo em vista a curva 
de juros ter se deslocado para cima neste ano. A atração do 
investidor estrangeiro por Brasil está baixa.  

Com a baixa demanda por LFTs e baixa demanda por títulos 
prefixados longos, o Tesouro é obrigado a concentrar emissões em 
prefixados de curto prazo. Ele faz isso nos vencimentos de 2022 e 
2023, o que gera uma redução do prazo médio de emissão da dívida. 

O aumento da dívida de curto prazo tende a ser um problema. 
Isso se une a um aumento da necessidade de financiamento.  

Os volumes a serem emitidos inicialmente são maiores. O 
Tesouro faz emissões muito fortes e concentradas em prefixados, isso 
pressiona a curva. Apesar da curva embutir uma sobra e precificar 
uma trajetória agressiva de política monetária, uma parte disso vem 
do Tesouro. O prêmio de risco é amplificado pela grande necessidade 
de financiamento. 

O alongamento da dívida é um processo. Serão necessários três 
ou quatro anos para um retorno ao mesmo prazo médio da dívida do 
início de 2020. 

O Tesouro não tem motivo para pressionar o mercado e se fazer 
pagar mais juros por ainda mais tempo, no caso de NTN-Fs. Um 
colchão de liquidez reforçado foi montado desde o fim do ano 
passado. 
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Um sintoma da busca do mercado por taxas de juros cada vez 
mais altas está no prêmio das NTN-Fs em relação aos juros futuros. 
Por ser um papel com pagamento de juros semestralmente, os títulos 
mais longos costumam operar em níveis mais baixos em relação às 
taxas dos DIs.  

No entanto, neste ano corrente (2021), o sinal foi invertido e 
mesmo nos papéis mais longos, como a NTN-F para janeiro de 2031, 
o prêmio em relação ao DI está acima de zero. 

A curva de juros brasileira segue volátil, conforme o Banco 
Central continua dependente da inflação de alimentos para guiar a 
política monetária. É a curva mais difícil de operar e não há uma 
tendência clara nem um valor justo para as taxas. 

O juro longo está muito alto e, por isso, a curva longa deve 
perder inclinação, mas o cenário ainda é bastante turvo. Para isso, 
basta ver O Mercado projetar uma enormidade de Selic, como uma 
alta de 7 pontos percentuais na taxa nos próximos três anos, apesar 
do Banco Central falar em ajuste parcial. 

Com um colchão de liquidez em níveis já bastante elevados e 
com riscos de refinanciamento afastados, ao menos no curto prazo, o 
Tesouro Nacional partiu rumo à tentativa de alongar o perfil da dívida 
pública. Embora a demanda por prefixados de longo prazo tenha 
permanecido baixa, a emissão expressiva de NTN-Bs, em especial a 
com vencimento em 2055, foi bem-sucedida na tarefa do alongar a 
dívida e o prazo médio ponderado ficou em 5,7 anos, o maior do ano 
até o momento. 

O aumento da demanda por NTN-Bs tem sido notável e 
desperta a atenção de analistas. O receio com as pressões 
inflacionárias no curto prazo e a percepção de alguns agentes do 
mercado de a inflação mais alta não ser algo temporário, mas sim um 
processo contínuo, alimentam a demanda pelas NTN-Bs de mais curto 
prazo. 

Já em relação aos papéis mais longos, os níveis elevados dos 
juros longos atraem fundos de pensão. Eles têm buscado essa 
remuneração mais alta.  
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A demanda por NTN-Bs deve abrandar mais à frente. Trata-se 
de um choque temporário de inflação, embora mais duradouro face 
ao esperado, esse fator tende a mitigar um pouco da demanda. 

Do lado da oferta, existe uma inclinação do Tesouro em cumprir 
o Plano Anual de Financiamento (PAF). Para isso, ele precisará voltar 
a emitir um volume relativamente maior de prefixados e para um 
vencimento mais curto, pois há uma meta a ser seguida. O Tesouro 
conseguirá cumprir esse processo. 

!  

Juros e Política Fiscal 

Em artigo intitulado “Juros e Política Fiscal” (Valor, 08/12/20), 
Ailton Braga, Consultor Legislativo do Senado, pretende contribuir 
com a avaliação da condução das políticas monetária e fiscal nos 
últimos anos, a partir da análise da evolução das taxas de juros 
nominais e reais e da inflação implícita derivadas dos rendimentos 
dos títulos públicos, de médio prazo, do governo brasileiro. Tal análise 
tem impactos relevantes sobre as recomendações para a condução da 
política econômica nos próximos meses e anos. 
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No gráfico, são mostradas a taxa de juros nominal paga pelo 
título pré fixado de cinco anos do governo brasileiro, a taxa de juros 
real paga pelos títulos de mesmo prazo indexados ao IPCA, e a 
inflação implícita, diferença entre as taxas nominal e real, de outubro 
de 2013 a outubro de 2020. Do final de 2013 a meados de 2015, a 
taxa de juros nominal variou pouco, sendo em média de 12,3% ao 
ano, decomposta em taxa de juros real e inflação implícita em torno 
de 6% ao ano.  

Essa estabilidade escondia alguns problemas: a expectativa de 
inflação bem acima da meta perseguida pelo Banco Central (4,5%), 
indicando baixa credibilidade da Autoridade Monetária. A taxa de 
juros real era bem acima da observada em outros países da América 
Latina, como México, Colômbia, Peru e Chile. 

Na segunda metade de 2015, período marcado pela crise 
política e econômica no segundo governo Dilma, pelo aumento da 
inflação e pela rápida deterioração da situação fiscal, a taxa de juros 
nominal teve forte alta, com aumento tanto da taxa de juros real 
quanto da expectativa de inflação. Ao longo do primeiro semestre de 
2016, quando teve início o processo golpista de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff, a taxa de juros caiu e voltou aos níveis de 
2014. 
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  Entre junho de 2016 e abril de 2018, a taxa de juros nominal 
caiu de forma contínua, com a taxa de inflação implícita reduzindo-se 
para níveis próximos à meta do Banco Central, indicando recuperação 
da credibilidade da Autoridade Monetária. Nesse período, ocorreu a 
aprovação da emenda constitucional, enviada pelo governo golpista, 
para instituir o teto de gastos e a taxa de inflação teve forte redução 
com a Grande Depressão. 

A queda das taxas de juros de médio prazo foi interrompida 
entre maio e agosto de 2018. Nesses meses ocorreram a greve dos 
caminhoneiros no Brasil e crises econômicas e cambiais em países 
emergentes como Argentina e Turquia.  

Do fim de 2018 ao início de 2020, antes da pandemia do 
coronavírus, a tendência de queda da taxa de juros foi retomada. 
Nesse período foi aprovada a Reforma da Previdência Socail e 
reduzida a meta de inflação de 4,5%, em 2018, para 4%, em 2020; 
3,75%, em 2021; e 3,5%, em 2022. 

Essa redução consistente das taxas de juros nominais e reais e 
da inflação implícita foi devido, principalmente, a fatores internos. A 
taxa de juros dos títulos de cinco anos nos Estados Unidos, apesar de 
ter variado entre 1% ao ano e 3% ao ano, ao longo do período, 
estava, no início de 2020, nos mesmos níveis observados no fim de 
2013.  

Da mesma forma, a taxa de juros equivalente em países da 
América Latina, como Colômbia, México e Peru, não mostrou 
tendência de queda. Os principais fatores explicativos da redução 
tanto da inflação implícita quando da taxa de juros real foram a 
mudança da política fiscal, com a implementação do Teto de Gastos, 
e a recuperação da credibilidade do Banco Central. 

Em relação à política fiscal, entre 1997 e 2014, os gastos 
primários da União tiveram crescimento médio real de 6,3% ao ano. 
Entretanto, de 2015 a 2019, esses gastos praticamente não 
cresceram.  

A Regra do Teto de Gastos, levada para a Constituição pela 
maioria golpista do Congresso Nacional, tem objetivo de manter os 
gastos públicos estáveis, em termos reais. Supostamente, abriria 
espaço para a redução dos juros e a expansão da demanda privada.  
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No tocante à política monetária, depois de vários anos acima da 
meta, com a depressão, seguida de estagnação, a taxa de inflação foi 
atingindo níveis mais baixos, a partir de 2017, próximos ou abaixo da 
meta do Banco Central. Então, esta foi reduzida de 4,5% para 3,5%. 

No período de pandemia do coronavírus, ocorreu um aumento 
inicial dos juros nominais, em março de 2020, seguido por redução 
significativa, até julho. Esse movimento foi coerente com o ocorrido 
em outros países da América Latina e com a queda das taxas de juros 
dos títulos de médio prazo do governo americano.  

Entretanto, a partir de agosto de 2020, a taxa de juros nominal 
passou a subir, com aumento, principalmente, da inflação implícita. 
Ela chegou a 4,4% ao ano, acima da meta do Banco Central para os 
próximos anos.  

Esse aumento não ocorreu em países comparáveis. Indica ele 
se dever a fatores internos do país, como o aumento da inflação nos 
últimos meses e as dúvidas sobre como será a condução da política 
fiscal nos próximos anos. 

Enfim, para Braga, a análise da evolução das taxas de juros 
nominais e reais de médio prazo indica, para evitar o aumento dessas 
taxas e seus efeitos negativos sobre a atividade econômica, o custo 
da dívida pública e o custo de capital das empresas brasileiras, é 
necessário manter ou aprimorar os avanços institucionais obtidos nos 
últimos anos.  

Para o autor, isso pode ser conseguido com a formalização em 
Lei da Autonomia do Banco Central e a retomada, em 2021, de um 
padrão de crescimento dos gastos públicos compatível com a 
sustentabilidade da dívida pública. A alternativa, segundo o fiscalista, 
seria a combinação de juros, inflação e desemprego elevados, com 
efeitos sociais adversos, principalmente para a população mais 
carente do país. 

“Um Processo de Consolidação Fiscal, hipoteticamente, vinha 
sendo realizado desde 2016 até a pandemia”. Ele teria provocado 
uma redução no nível de juros reais de longo prazo do Brasil entre 
1,7 e 2,7 pontos percentuais e contribuiu para o crescimento 
econômico [?!].  
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Essas estimativas dizem respeito ao “imaginário criativo” de 
economistas neoliberais. Um distúrbio psíquico capaz de afetar a 
consciência, a percepção e o pensamento econômico. 

Consta da Carta de Conjuntura do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), elaborada pelo pesquisador Marco 
Cavalcanti. Ele até pouco tempo atrás foi subsecretário de Política 
Fiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. 

No inventivo estudo, divulgado no dia 26/08/20, o autor fez 
uma série de exercícios econométricos, com metodologias diferentes. 
Consideraram eventos fiscais como o Teto de Gastos, a Reforma da 
Previdência e até as eleições de 2018. Todos esses fatos malévolos 
sinalizariam a mudança do rumo da política fiscal do governo.  

O técnico do IPEA reconheceu haver limitações para se fazer 
essas simulações, mas considerou os dados obtidos serem claros em 
mostrar o sucesso pessoal de seu desempenho no governo golpista: o 
caminho de austeridade fiscal teria contribuído para um desempenho 
melhor da economia. Por causa desse autoengano, defende o 
austericídio! 

“As estimativas pontuais obtidas apontam para efeitos da 
ordem de 1,7 a 2,7 p.p. na taxa de juros da NTN-B de 10 anos”. 
Segundo o documento, “variações na taxa de juros de longo prazo 
têm impacto significativo no nível de atividade econômica, mesmo no 
curto prazo”. Contra Michal Kalecki, coloca flutuações em títulos de 
dívida pública com fosse custo de oportunidade para decisões de 
investimentos produtivos com longo prazo de maturação – e a 
multiplicação da renda! 

“De acordo com as estimativas apresentadas, a redução de 1 
p.p. na taxa de juros da NTN-B de 10 anos levaria, no prazo de 12 
meses, a aumento acumulado do PIB de cerca de 1%, podendo variar 
entre 0,7% e 1,3%, a depender da especificação do modelo 
econométrico utilizado”, completa o equívoco. 

O econometrista do IPEA ressalvou: as contas levaram em 
consideração fatores como a queda de juros no mundo nos últimos 
anos. “Cabe notar: o cenário externo propiciou, a partir de 2016, a 
redução das taxas de juros em nível global, bem como a redução dos 
prêmios de risco sobre os títulos soberanos dos países emergentes 
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em geral. Logo, é natural o Brasil também ter se beneficiado desse 
movimento”.  

Bastaria baixar a taxa de juro em longo prazo para, 
automaticamente, haver investimentos produtivos em longo prazo?! 
“Nesse contexto, é importante destacar os efeitos dos eventos fiscais 
domésticos sobre as taxas de juros da NTN-B revelaram-se, 
estatística e economicamente, significativos mesmo após 
controlarmos para fatores externos ligados ao nível global das taxas 
de juros e à percepção de risco em relação a ativos arriscados.” 

Segundo o imaginativo econometrista, a alta ociosidade da 
economia brasileira, em decorrência da recessão de 2015-2016 e dos 
anos seguintes de baixo crescimento, também foi levada em conta, 
capturada pelas projeções de inflação. “Consegui controlar pelos 
principais fatores externos. A conclusão é o arranjo fiscal teve, sim, 
impacto nos juros e estimulará a atividade”, diz. 

Entendeu sua conclusão? A política fiscal recessiva estimulará a 
atividade?! 

Cavalcanti ressalta ainda os custos de uma mudança nessa 
trilha de austeridade, na volta do pós-pandemia, podem ser 
contraproducente para o país. “Os custos de não reafirmarmos nosso 
compromisso com a disciplina fiscal poderão ser elevados e a história 
recente mostra isso.” 

Para o insensato, como evidências indicam a consolidação fiscal 
ter levado à redução do juro de longo prazo, “o abandono dessa 
estratégia poderia causar forte aumento do prêmio de risco sobre a 
dívida, elevando os juros e deprimindo a poupança, o produto e a 
renda doméstica”. Tudo se reduz à austeridade fiscal e seu efeito em 
NTN-B! 

Ora, o acontecido em 2020 não falseia sua hipótese? A queda 
da taxa de juro em curto prazo se deu pelo arbítrio da Autoridade 
Monetária, e a Grande Depressão, inicialmente deflacionária, ambas 
foram determinantes na redução do juro de longo prazo. Isto ocorreu 
em simultâneo com uma disparada dos gastos públicos! 
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Debate sobre Depósitos Voluntários e Remunerados 

O Banco Central confirmou oficialmente: não deve contabilizar 
na dívida bruta os depósitos remunerados voluntários (instrumento 
de controle da oferta de dinheiro no sistema bancário), caso o projeto 
em tramitação no Senado seja aprovado. Um porta-voz do Banco 
Central disse (Valor, 22/09/20): o instrumento será “complementar” 
às operações compromissadas (venda de títulos com prazo de 
recompra). 

“Qualquer depósito de instituições financeiras no Banco Central 
é um passivo da Autoridade Monetária. No caso da Dívida Bruta do 
Governo Geral (DBGG), ele não faz parte do escopo da estatística, 
portanto os depósitos não são considerados”.  

“Caso esse instrumento complementar de gerenciamento de 
liquidez seja instituído, legalmente, os estoques e fluxos dos 
depósitos voluntários remunerados serão divulgados regularmente na 
página do Banco Central na internet.” 

Há, no entanto, dentro e fora do governo, contestações sobre 
essa possível forma de contabilização, diante do padrão brasileiro, 
utilizado desde 2008, na divulgação mensal dos dados do 
endividamento bruto. A visão dos fiscalistas fãs do austericído é 
haver risco de se tratar as compromissadas como dívida e os 
depósitos remunerados não.  

Dada a consciência culpada com o falso argumento de 
“contabilidade criativa” usado para golpear a presidenta reeleita, isto 
poderia soar como tentativa de redução forçada do nível de 
endividamento para melhorar a imagem do país. Geraria desconfiança 
sobre as reais condições fiscais do Brasil e uma falsa percepção sobre 
o tamanho do esforço necessário para melhoria das contas fiscais. Os 
fiscalistas têm medo de perder emprego! 

Os questionamentos decorrem do fato de os títulos do Tesouro 
componentes da carteira livre do Banco Central só são contabilizados 
parcialmente na dívida bruta, divulgada na Nota para Imprensa de 
Política Fiscal, quando entram em mercado por meio das operações 
compromissadas. De acordo com a metodologia do FMI, toda carteira 
de títulos do Banco Central, inclusive a “livre”, é incluída. Isto faz a 
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dívida bruta ser maior: 91,8% do PIB em julho de 2020 comparada 
com a divulgada pelo Banco Central em 86,5% do PIB. 

Na justificativa do projeto do senador Rogério Carvalho (PT-SE), 
o potencial de redução da dívida é apresentado como um dos grandes 
atrativos. “No critério do Banco Central, a dívida bruta poderia ser 
reduzida em até 18 pontos percentuais do PIB, considerando o atual 
volume de operações compromissadas”.  

Ressalta a DBGG, nos últimos anos, ter subido mais além do 
déficit público, devido às operações compromissadas de política 
monetária. 

O diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), 
Felipe Salto, típico fiscalista sempre na imprensa para defender a 
permanência do austericídio, aponta para o risco de o novo 
instrumento (depósitos voluntários remunerados) provocar uma 
queda artificial da dívida bruta. Aí, dada a perda do objeto, ele 
perderia o emprego de denúncia! 

“A carteira de títulos do Banco Central teve de aumentar muito 
em razão da política de compra de reservas e necessária 
esterilização. Por isso, ele mudou a metodologia da Dívida Bruta do 
Governo Geral, retirando os títulos livres da contabilização. Agora, ao 
criar depósitos remunerados e não contar na dívida, pode-se abrir um 
precedente perigoso.” 

Para Salto, nada garante o novo mecanismo ser usado apenas 
de forma complementar. “Por exemplo, se os depósitos remunerados 
substituírem, em um exercício hipotético, todo o volume de 
compromissadas e não forem contabilizamos na DBGG, vamos ter 
uma queda artificial da dívida. Não é recomendável”, afirmou. 

Ora, não é recomendável acabar com a “jabuticaba”? Igualar ao 
feito no resto do mundo? 

Para o ex-chefe do Departamento de Mercado Aberto do Banco 
Central e, via porta-giratória, atual consultor da Omni Invest, Sérgio 
Goldenstein, o correto é não contabilizar os depósitos na dívida. “Mas 
isto não alivia em nada a situação de mercado. Sou favorável à 
criação do depósito, é um instrumento complementar. Não é para se 
comemorar redução da dívida por causa disso. Na prática muda a 
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composição do passivo do Banco Central, vai ter redução, mas não 
tem efeito macroeconômico”. 

O ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa fez a primeira 
proposta de depósitos voluntários. Ele também defende eles ficarem 
de fora da dívida bruta. Na visão dele, o Banco Central poderia, para 
evitar ruídos, adotar a metodologia do FMI, contabilizando na dívida 
bruta toda a carteira de títulos do Tesouro possuída no seu ativo.  

“Se vai fazer isso, faz logo tudo, acaba com essa definição 
jabuticaba presente hoje. Seria bom voltar a fazer como antes.” 

Ele explica: a vantagem do depósito remunerado é não haver 
emissão em excesso de títulos públicos por motivos alheios à política 
fiscal, ou seja, o déficit público. Deixa claro:  

(i) o que é resultado de operações monetárias e  

(ii) o que é recurso ao endividamento público.  

Ele também afirma, economicamente, todos dados deverão ser 
divulgados. Os analistas certamente olharão todos os passivos e 
ativos do setor público, incluindo os depósitos. 

No Senado, apesar de a proposta ter sido apresentada pelo PT, 
partidos como MDB e PSD devem dar apoio ao texto e ajudar na sua 
aprovação. O fato determinante para uma recepção mais amistosa foi 
o endosso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele 
conversou sobre o assunto tanto com bancada petista quanto com o 
presidente do Senado. 

O único impasse era a estratégia do governo de atrelar as 
propostas de depósitos voluntários e de autonomia do Banco Central, 
alvo de resistência da oposição. 

Segundo Renan Truffi, Estevão Taiar e Vandson Lima (Valor, 
08/09/20), o governo traçou uma estratégia para tentar aprovar, até 
novembro, o projeto de autonomia do Banco Central parado desde 
março no Senado. A ideia foi atrelar a proposta a outro tema do 
agradado da oposição e, principalmente, do PT. Possibilita ao Banco 
Central substituir as operações compromissadas pelo depósito 
voluntário remunerado das instituições financeiras. 
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A proposta foi apresentada pelo líder do PT no Senado, Rogério 
Carvalho (SE), e levada ao presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, e este apoiou o texto. O órgão já enxergava essa 
mudança com bons olhos há algum tempo.  

O presidente do Senado e a liderança do governo também não 
se opuseram, deixando o caminho livre para negociação. A única 
barreira foi o incapaz ministro da Economia. 

O desejo de criar um novo mecanismo para gerenciar a liquidez 
da economia é antigo. No próprio governo do PT, o ex-presidente do 
Banco Central, Alexandre Tombini, tentou discutir o restabelecimento 
da permissão para a Autoridade Monetária colocar em mercado títulos 
de sua própria emissão.  

Essa faculdade foi eliminada pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), com a justificativa de evitar o financiamento do Tesouro pelo 
Banco Central. Diante das resistências à ideia, Tombini passou a 
defender a criação dos depósitos voluntários, agora retomada no 
Senado. 

O principal argumento dos petistas é corrigir distorções na 
contabilidade da dívida bruta. “Os depósitos voluntários configurariam 
novo instrumento de gestão da liquidez, alternativo às operações 
compromissadas. Este instrumento já é utilizado por diversos países, 
inclusive pelo banco central americano”, diz o senador do PT na 
justificativa da proposta. 

“Tal inovação permitirá parcialmente a redução gradual do 
volume de títulos do Tesouro na carteira do Banco Central. Com isso, 
haveria forte impacto potencial na redução da dívida bruta. No 
critério do Banco Central, a dívida bruta poderia ser reduzida em até 
18 pontos percentuais do PIB, considerando o atual volume de 
operações compromissadas. No conceito do FMI, a dívida poderia cair 
até 26,6 pontos do PIB, incluindo os títulos livres na carteira do 
Banco Central”. 

Quanto à autonomia do Banco Central, a oposição insistiu na 
tese de “duplo mandato”, para a instituição zelar pela estabilidade 
dos preços, mas também pelo crescimento e emprego. É necessário 
atrelar estabilidade a metas anuais de inflação e crescimento. 
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Em nota oficial, o Banco Central afirmou os depósitos serem um 
“instrumento complementar de pol ít ica monetária”. Eles 
representariam “importante avanço institucional, podendo vir a ser 
muito eficaz para administração da oferta de moeda na economia”.  

“Essa prerrogativa diversificaria os instrumentos à disposição do 
Banco Central na administração da liquidez bancária, em linha com o 
ferramental disponível a bancos centrais de reconhecida reputação 
técnica, como, por exemplo, o Federal Reserve dos EUA, o Banco da 
Inglaterra e o Banco Central Europeu.” 

A Câmara dos Deputados aprovou no dia 22 de junho de 2021 o 
projeto para autorizar o Banco Central a receber depósitos 
voluntários das instituições financeiras, mecanismo voltado a reduzir 
a liquidez do sistema e ajudar no controle à inflação a taxas com 
menos depósitos compulsórios. Os deputados não fizeram alterações 
ao texto em relação à versão recebida com aval do Senado no ano 
passado e a proposta seguiu para sanção presidencial. 

O projeto é uma alternativa aos depósitos compulsórios, onde o 
Banco Central retém parte do dinheiro depositado pelos clientes nas 
contas dos bancos e na poupança. O objetivo disso é diminuir a 
quantidade de dinheiro disponível no mercado para empréstimos e 
com isso controlar a inflação.  

Os bancos, porém, são remunerados por esses recursos 
guardados no Banco Central do Brasil. O texto cria um mecanismo 
pelo qual a Autoridade Monetária poderá reduzir esses depósitos 
compulsórios e permitir a retenção voluntária do dinheiro a taxas de 
juros menores. 

A regulamentação sobre a taxa de remuneração, os limites, 
prazos e formas de negociação dos depósitos voluntários ficará a 
cargo do próprio Banco Central, em documento a ser divulgado após 
a sanção presidencial. Esse instrumento já é utilizado pelos bancos 
dos Estados Unidos (Fed), do Reino Unido e o Banco Central Europeu. 
Na proposta votada, as empresas de meio de pagamentos (como 
cartão de crédito) também poderão utilizar esse novo instrumento.                                             

O projeto é de autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE) e 
foi votado no Senado em meio às discussões sobre o projeto de 
autonomia do Banco Central. O mecanismo chegou a ser proposto ao 
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Congresso em 2017 pelo governo Temer, mas na época não avançou. 
Enfim, recebeu apoio de quase todos os partidos, de oposição e 
governistas. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal proibiu o Banco Central 
brasileiro de emitir títulos próprios. Isto o levou a usar as operações 
compromissadas, com a negociação de títulos do Tesouro para 
diminuir a liquidez do mercado. O novo mecanismo simplificará o 
sistema e reduzirá os custos operacionais. 

Após resistências iniciais, a maioria dos partidos de oposição 
endossou a proposta. A exceção foi o PSOL, único partido na Câmara 
a votar contra. Justificou-se por não ter o real impacto econômico, 
não ter estimativas robustas, isso se dá pelo fato de não ter passado 
pelas discussões nas Comissões. O entendimento de sua bancada é 
não haver mudança significativa. 

Os depósitos voluntários são positivos, mas não resolverão o 
problema da dívida pública, segundo os neoliberais. Dizem isso ser 
apenas uma mudança contábil. O que reduziria dívida pública, de 
fato, seria redução de despesa ou até mesmo aumento de receita, 
mas dizem isso não ser possível nesse momento de crise econômica. 
Ora, os ricações estão ganhando com a inflação de ativos provocada 
pelo afrouxamento monetário. Eles brigam contra conceitos e 
números! 

Pelo projeto, o Banco Central terá de prestar contas sobre a 
utilização do novo mecanismo nas audiências públicas na Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado, com informe trimestral ao 
Congresso e semestralmente por meio de um Demonstrativo Público. 

Com a aprovação do projeto de lei para criação do depósito 
voluntário, na Câmara, o Banco Central finalmente poderá usar esse 
instrumento para gerenciar a liquidez do sistema financeiro. Isso tem 
implicações importantes nas estatísticas. De acordo como for usado, 
poderá amenizar a alta da dívida bruta ou mesmo reduzi-la. 

O depósito voluntário é considerado apenas uma operação 
monetária e, como tal, não tem implicações diretas na dívida bruta. 
Nesse aspecto, é diferente das operações compromissadas, outro 
mecanismo de gerenciamento de liquidez. Estas são lastreadas por 
títulos federais. 
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Do ponto de vista prático, se uma compra de reservas, um 
déficit primário ou um resgate líquido de dívida pública provocarem 
uma expansão indesejada na quantidade de dinheiro na economia, o 
Banco Central não vai produzir um aumento na dívida bruta do 
governo se enxugar esse excesso com os depósitos voluntários. 

Se, diferentemente, o Banco Central resolver recolher esse 
excesso de liquidez por meio de operações compromissadas, vai 
aumentar a dívida bruta. Nesse caso, o BC usa um título público de 
sua “carteira livre” para lastrear operações para enxugar excesso de 
liquidez do mercado. Esse papel passa a ser detido pelo sistema 
financeiro como lastro de open-market, afetando as estatísticas 
fiscais. 

Pelo dado mais recente, de abril de 2021, o estoque de 
operações compromissadas somava R$ 1,198 trilhão, ou 15,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Portanto, em cenário hipotético 
extremo, o Banco Central poderia fazer “sumir” das estatísticas fiscais 
uma dívida de 15,6% do PIB. O impacto seria significativo: sem as 
operações compromissadas, a dívida bruta cairia de 86,7% do PIB 
para 71% do PIB. 

Essa é, porém, uma estimativa irrealista, porque o próprio 
Banco Central já indicou que não pretende substituir todas as 
operações compromissadas por depósitos voluntários. O objetivo é 
ambos conviverem em paralelo, para atender a preferência pela 
liquidez dos investidores de Fundos de Investimentos, por exemplo. 

De qualquer forma, quando o Banco Central aceitar um 
depósito voluntário estará reduzindo a dívida bruta ou pelo menos 
deixando de aumentá-la. Muitos analistas econômicos passaram a 
prever a dívida bruta cair no fim do ano a 82% do PIB. Com os 
depósitos voluntários, pode cair abaixo disso. 

O mecanismo é criticado por neoliberais por contra de retirar o 
surrado argumento de risco fiscal, para restringir o Estado ao mínimo. 
O Banco Central estará “jogando dívida bruta para baixo do tapete”. 
Mas, dentro da Autoridade Monetária, a visão é o contrário: o sistema 
de operações compromissadas colocou “para cima do tapete” 
passivos monetários. Na essência, não são fiscais. 
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O grosso do estoque de operações compromissadas foi formado 
com a aquisição de reservas internacionais. Em abril, o estoque de 
reservas equivalia, em reais, a R$ 1,874 trilhão, ou 24,4% do PIB. A 
compra de reservas é considerada uma operação monetária – troca 
de dólares por reais –, para ficar registrada no balanço do Banco 
Central. A prática correta é deduzir as reservas da dívida bruta para 
obter a dívida líquida. 

Um outro exemplo de operação monetária capaz de afetar a 
dívida bruta é a redução dos depósitos compulsórios dos bancos. No 
Brasil, essas exigibilidades são muito altas (acima de R$ 400 bilhões), 
e o Banco Central planeja reduzir logo quando tiver alterado o 
sistema de assistência de liquidez aos bancos. 

No ano passado, durante, a crise, o Banco Central liberou R$ 
107 bilhões em compulsórios apenas com a redução das alíquotas 
sobre depósito a prazo para 17% do total captado. Esse dinheiro 
injetado na economia foi recolhido posteriormente por operações 
compromissadas, impactando a dívida bruta. 

O Banco Central retira o excesso de dinheiro em circulação para 
impedir a taxa Selic cair abaixo da meta definida pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom), em junho de 2021, fixada em 4,25% ao 
ano. 

Mais para o fim do ano, estava prevista a alta da alíquota de 
compulsório para 20%. Isso teria um impacto positivo na redução da 
dívida bruta. Em tese, o Banco Central do Brasil estará mais livre 
para reduzir compulsórios. 

Pode parecer tentador reduzir a dívida bruta com os depósitos 
voluntários, mas seria apenas uma ilusão para os neoliberais. Isto 
porque passaria a impressão de o problema fiscal estar resolvido, 
quando apenas a volta de superávits primários poderá resolvê-lo.  

Dívida Pública e Depósitos Remunerados 

Márcio G. P. Garcia, Ph.D. por Stanford, professor titular do 
Departamento de Economia da PUC-Rio, Cátedra Vinci Partners, 
(sites.google.com/view/mgpgarcia) e Pedro Maia é economista, 
bacharel pela PUC-Rio e mestre pela London School of Economics, 
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são coautores do artigo (Valor, 11/09/20) intitulado “Dívida Pública e 
Depósitos Remunerados”. 

Segundo a matéria “Proposta de depósito voluntário pode levar 
PT a apoiar autonomia do Banco Central” (Valor, 8/9/20), estaria em 
vias de ser aprovada a criação de depósitos voluntários dos bancos 
no Banco Central. Tais depósitos poderiam vir a substituir as atuais 
operações compromissadas, com redução potencial significativa do 
estoque de dívida pública. A dívida bruta hoje de 86,5% do PIB (pelo 
critério do BCB) ou 91,8% (pelo critério do FMI) poderia ser reduzida 
para 68,5% (BCB) ou 65,2% (FMI). 

Mesmo o leitor versado em temas monetários e fiscais terá 
dificuldades em entender a relação entre os depósitos voluntários dos 
bancos e a espetacular queda potencial da dívida pública. 
Certamente, gostará de saber quais efeitos poderá ter queda tão 
acentuada do endividamento público. Não faltará quem indague se tal 
queda abriria mais espaço para aumentar gastos públicos. 

A chave para entender a relação entre a criação dos depósitos 
voluntários dos bancos no Banco Central e a queda da dívida pública 
está na forma pela qual o Tesouro Nacional se relaciona com o Banco 
Central.  

Como exemplo, Garcia e Maia supõem, diante do vencimento de 
R$ 10 bilhões em dívida do TN, tal montante ser pago aos detentores 
desses títulos públicos. Como, por exigência constitucional, a conta 
do Tesouro Nacional está no Banco Central, esses R$ 10 bilhões 
aumentarão a base monetária, levando à queda da taxa Selic.  

Como o Banco Central precisa manter a Selic na meta fixada 
pelo Copom, ele se vê forçado a enxugar esse excesso de liquidez. 
Ele o faz via operações compromissadas. Elas são empréstimos em 
curto prazo dos bancos ao Banco Central, lastreados em títulos 
públicos. 

O aplicador troca um título de dívida do Tesouro Nacional (um 
empréstimo a ele) por um empréstimo ao Banco Central, lastreado 
em dívida do Tesouro Nacional. Do lado do setor público, troca-se um 
tipo de dívida pública (os títulos de dívida pública vencidos) por outro 
(as operações compromissadas do Banco Central). O montante de 
dívida pública não se altera. 
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Se forem criados os depósitos remunerados voluntários dos 
bancos no Banco Central, a Autoridade Monetária poderia captar 
parte dos R$ 10 bilhões do exemplo sob a forma dos novos depósitos, 
em vez de colocar operações compromissadas. Como a convenção 
internacional é depósitos de bancos nos respectivos Bancos Centrais 
não constituírem dívida pública, a dívida bruta cairia.  

No critério do FMI, só levando em conta a dívida emitida pelo 
Tesouro Nacional, a dívida cairia porque o Banco Central não mais 
precisaria ter, em seu ativo, títulos do Tesouro Nacional para lastrear 
as operações compromissadas. Esses títulos entram hoje no cômputo 
da dívida bruta pelo critério do FMI. 

Uma possível forma de avaliar o impacto da medida, é 
comparar com outros países. Usando a base de dados harmonizada 
de Bancos Centrais, construída pelo FMI, Garcia e Maia estimaram o 
valor dos passivos do Banco Central junto a instituições financeiras 
em proporção do PIB, obviamente, sem incluir papel moeda. 

!  

O gráfico acima mostra o resultado para alguns países, antes e 
durante a pandemia. A primeira conclusão é o Brasil já ter níveis 
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muito elevados de passivos do Banco Central como proporção do PIB. 
Superam mesmo as dos EUA e da Europa, mesmo após o aumento 
recente do QE nessas jurisdições.  

Ademais, com a transferência dos lucros cambiais do Banco 
Central para o Tesouro Nacional, permitindo este repassar a aquele o 
encargo de rolar parte da dívida vincenda, os números brasileiros 
deverão aumentar bastante.  

A segunda conclusão, a partir do gráfico, é, no Brasil, as 
operações compromissadas (em amarelo) compõem a maior parte de 
tais passivos. 

A criação dos depósitos voluntários transformaria a área 
amarela em azul, diminuindo a dívida bruta. Mas o elevado tamanho 
dos passivos do Banco Central indica parte substancial deles é de fato 
dívida, não instrumento de administração de liquidez.  

Isso não é problema, pois o Banco Central continuará a publicar 
estatísticas desagregadas de seu passivo. Para quem quiser calcular a 
dívida bruta pelo critério atual, bastaria somar o montante dos novos 
depósitos voluntários à nova dívida bruta. 

De qualquer forma, a transição das compromissadas para os 
novos depósitos deve ser lenta, e não deverá atingir cifras tão 
elevadas como as aventadas acima. A maior parte das operações 
compromissadas é, hoje, realizada pelos Fundos de Investimentos 
Financeiros (FIFs), dada a preferência pela liquidez dos investidores.  

Os FIFs não terão acesso direto aos depósitos voluntários, 
exclusivos para bancos. Isso poderia reduzir o impacto da medida 
sobre o estoque da dívida bruta. 

Não há dúvida de depósitos voluntários melhorarem a condução 
da política monetária pelo Banco Central. Devem, sim, ser criados.  

Além disso, a prática internacional mais comum para o 
tratamento da relação Banco Central-Tesouro Nacional tornaria essa 
estatística brasileira de dívida mais facilmente comparável. É 
importante enfatizar, contudo, o problema da dívida pública no Brasil 
não é tanto seu nível já elevado, mas, sobretudo, sua trajetória 
explosiva. 
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Embora os novos depósitos voluntários venham a reduzir o 
nível da dívida, nada fariam para alterar a tendência explosiva. Esta é 
determinada pelo regime fiscal.  

O déficit deste ano é justificado pela pandemia. Mas persistir 
com déficits elevados no pós-pandemia, segundo Garcia e Maia, é 
receita certa para crise futura. 

Jairo Saddi é advogado em São Paulo. Publicou em sua coluna 
(Valor, 28/09/21) um comentário jurídico sobre Depósitos dos Bancos 
no Banco Central do Brasil. 

É da maior importância o PLP (Projeto de Lei no 9248/2017) 
tratar do acolhimento, pelo Banco Central, de depósitos voluntários a 
vista ou a prazo das instituições financeiras, substituindo as 
conhecidas operações compromissadas. Tem relevantes impactos 
sobre a dívida pública.  

Cita o artigo de Márcio Garcia e Pedro Maia (Valor, pág. A-13, 
11/09/2020) sobre o assunto, apoiando a iniciativa ao alegar ela 
melhorar a condução da política monetária. A expansão monetária, 
registrada em nível global, autoriza a repensar uma forma mais 
semelhante da contabilização do controle da liquidez. 

Em 2001, a Lei n. 10.179 com a nova redação lhe dada pela Lei 
n. 11.803 de 2008 assegurou ao Banco Central a manutenção de 
carteira de títulos da dívida pública em dimensões adequadas à 
execução da política monetária. Autoriza, sempre quando o Banco 
Central do Brasil necessitar de títulos para a condução da política 
monetária, o Tesouro Nacional poder emitir dívida.  

Esse relacionamento redundou nas operações compromissadas 
de curtíssimo prazo, cujo total era 7% do PIB em 2007, 16% em 
2015 e, hoje, quase 26%. No início, refletiiu o impacto monetário do 
acúmulo de reservas internacionais: compra de dólares e entrega de 
reais. 

Uma alternativa às operações compromissadas são os depósitos 
remunerados, também conhecidos como depósitos voluntários, forma 
instrumental de se “enxugar liquidez” e fazer a taxa de juros se 
manter dentro da meta inflacionária. O Banco Central já detém 
mecanismos e instrumentos para controlar a liquidez e a captação de 
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reservas voluntárias remuneradas, constituídas dos excedentes dos 
bancos, independentemente da existência de lastro em títulos 
públicos, como acontece hoje nas operações compromissadas. 

A medida implica alterar o art. 10, inciso XII, da Lei no 
4.595/64. Ela dá competência privativa ao Banco Central para 
“efetuar, como instrumentos de política monetária, operações de 
compra e venda de títulos públicos federais e o recebimento de 
depósitos voluntários remunerados”.  

Na Exposição de Motivos, além da redução de custos 
operacionais, alega-se a efetividade como instrumento de absorção 
de recursos livres no sistema financeiro nacional, a simplicidade e o 
fácil entendimento da medida. 

A ideia não é exatamente nova e já foi rechaçada pelo curioso, 
mas comum, argumento de se tratar de benefício aos bancos. Ao 
contrário, do ponto de vista de contas públicas, os depósitos 
voluntários quando comparados com as operações compromissadas 
representam economia de recursos públicos, além de reduzir a 
assimetria ao evitar distorcer a formação de preços no mercado nas 
datas de vencimentos, como bem explicou Alex Ribeiro, do Valor, em 
20/7/2020 (“Banco Central vai insistir nos depósitos remunerados”). 

Mas tanto os dois articulistas citados quanto muitos outros 
afirmam e temem as implicações fiscais da medida. Conceitualmente, 
os depósitos voluntários são excluídos da dívida bruta.  

No entanto, há a tentativa de considerar a dívida líquida, 
descontada a reserva cambial entre outros ativos, como a melhor 
representativa da solvência do setor público. Poderia se abrir também 
caminho para restabelecer a permissão para o Banco Central colocar 
em mercado títulos de sua própria emissão, faculdade eliminada pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sob a falsa justificativa de 
infringir o mandamento constitucional do financiamento direto do 
Tesouro pelo Banco Central no artigo 164.  

Antes pelo contrário, o Tesouro Nacional emitir para o Banco 
Central carregar títulos de dívida pública como lastros em operações 
compromissadas é a espécie de “jeitinho à brasileira” de escapulir 
dessa norma. A Autoridade Monetária paga para os bancos os 
carregarem em curtíssimos prazos seguidamente renováveis. 
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“Tal inovação permitirá parcialmente a redução gradual do 
volume de títulos do Tesouro na carteira do Banco Central. Com isso, 
haveria forte impacto potencial na redução da dívida bruta. No 
critério do Banco Central, a dívida bruta poderia ser reduzida em até 
18 pontos percentuais do PIB (considerando o atual volume de 
operações compromissadas). No conceito do FMI, a dívida poderia 
cair até 26,6 pontos do PIB (incluindo os títulos livres na carteira do 
Banco Central)”, afirma em nota o Banco Central, segundo divulgação 
da imprensa.  

Os critérios de contabilização atual implicam dois impactos:  

(i) encargos para a dívida pública sem relação com a política fiscal, 

(ii) aumento do patrimônio líquido do Banco Central. 

É uma boa iniciativa. No entanto, se, com isso, a vontade de 
gastar aumentar e a medida representar mais um “cheque em 
branco”, melhor mesmo seria abandoná-la.  

Na pandemia, os gastos justificaram-se, por todas as razões 
conhecidas. No futuro, servirá apenas para ampliar o passivo do 
Banco Central e aumentar o já gigante déficit público. 

Debate sobre Política Fiscal 

Pregação do Retrocesso Fiscalista 

Em contraponto às ideias keynesianas, Alexandre Manoel é 
economista do Ipea e ex-secretário de Acompanhamento Fiscal do 
Ministério da Fazenda publicou artigo (Valor, 21/09/20) pautado por 
sua ideologia neoliberal. Repetiu a cansativa ladainha fiscalista. 

De 1991 até 2014, o gasto público federal cresceu a uma taxa 
maior se comparado ao ritmo de crescimento da renda brasileira, 
sugerindo haver um desequilíbrio fiscal estrutural após a Constituição 
de 1988.  

O diagnóstico é correto ou a correlação seria certa de ser feita 
com o fim do desenvolvimentistmo estatal, vitimizado pelo 
neoliberalismo, e daí retrocesso em termos de crescimento 
econômico?  
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Desde então, os neoliberais fiscalistas pregam cotidianamente 
na “imprensa oficiosa” ser correta a prescrição de haver necessidade 
de reformas estruturais – leia-se “neoliberais” – para interromperem 
a trajetória de crescimento do gasto público superior ao crescimento 
da renda. Não pensam em reforçar este crescimento com 
planejamento. Esta expressão saiu do léxico desses economistas. 

Contudo, segundo Manoel, analistas críticos a essa ladainha 
costumam fazer duas inferências erradas a partir desse texto. 
Primeira, o desequilíbrio fiscal estrutural brasileiro começou em 1991. 

Retruca: “não começou! Tal desequilíbrio vige desde o início da 
República, conforme sugerem os dados históricos sobre contas 
públicas”.  

Segunda, a política fiscal expansionista do período 2007-2014, 
levando ao déficit primário vigente desde 2014, decorreu apenas de 
gastos crescentes acima da renda. Manoel responde: “não apenas! 
Decorreu da perda de arrecadação, também”. 
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Em relação à primeira inferência, Angelo da Silva (2009) 
mostrou, no período entre 1901 e 2006, somente em vinte anos, não 
necessariamente sequenciados, houve um crescimento real negativo 
da despesa primária do governo federal. Além disso, nesse período, 
quase sempre a variação real da despesa primária foi superior à taxa 
real de crescimento do PIB per capita. 



!  227

Ademais, ao realizar levantamento dos mandatos presidenciais 
com mais de um ano, considerando o gasto no início do mandato e 
aquele verificado no fim dele, verificou-se sistematicamente variação 
positiva da despesa primária em relação ao PIB (ver tabela).  

As exceções ocorreram durante: 

(i) a Primeira Guerra Mundial: na época, o orçamento era flexível e 
muito dependente das receitas do setor externo;  

(ii) os períodos ditatoriais de Vargas (1930-45), Castelo Branco, 
Garrastazu Médici e João Figueiredo; 

(iii) os conturbados períodos democráticos de Vargas (1951-54) e 
Collor, marcados pelo suicídio e impeachment, respectivamente. 

Mencione-se ainda a retração da despesa em relação ao PIB no 
governo de Artur Bernardes (1922-1926) foi seguida de uma 
expansão de similar magnitude no subsequente governo de 
Washington Luís (1926-1930). Ressalte-se estar se descrevendo a 
variação do gasto em relação ao PIB nominal, e não em relação ao 
deflator do PIB.  

Assim, parece claro o controle de gastos não fazer parte das 
preferências nacionais e o desequilíbrio fiscal estrutural ser secular. 
Sabe-se tal desequilíbrio foi resolvido via aumento de carga 
tributária, endividamento ou inflação. 

O fiscalista omite a informação mais relevante: o país foi o de 
maior taxa de crescimento médio anual (7%) entre 1940 e 1980. 
Deixou de ser um “fazendão” para se tornar urbano-industrial com 
uma estrutura produtiva diversificada. Depois, com o neoliberalismo, 
regrediu! 

Em relação à segunda inferência, o governo federal:  

(i) fez superávit primário (receitas acima das despesas, excluindo 
juros e correção monetária) até 2013;  

(ii) desde 2014, porém, vem incorrendo em déficit primário.  

Nos últimos seis anos de superávit primário (2008 a 2013), a 
média de receitas líquidas, excluindo as transferências, foi 18,9% do 
PIB, enquanto nos últimos seis anos de déficit primário (2014 a 
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2019) foi 17,7% do PIB. Em 2019, antes da pandemia, o déficit 
primário foi 1,3% do PIB. 

Por conseguinte, “dada a enorme dificuldade em reduzir 
despesas, parece ser claro a necessidade de existir fonte adicional de 
receita, para o governo federal voltar a ser superavitário”. Deduz a 
necessidade de aumento da carga tributária para dar suporte às 
necessidades sociais dessa pobre sociedade brasileira, exceto os 10% 
mais ricos com apropriação de 43% da massa de rendimentos? 

Enfim, além de gastos em excesso, o agravamento do 
desequilíbrio fiscal nos idos de 2013-2014 decorreu também da 
diminuição de receitas, especialmente em decorrência do forte 
aumento de subsídios tributários. Eles saltaram de 2% do PIB em 
2005 para 4,5% do PIB em 2014. 

Embora no “mundo ideal” de Manoel “o gasto público devesse 
diminuir”, os dados sugerem a preferência nacional histórica ser por 
mais gastos, e não menos, como proporção da renda. Consoante 
sugere a literatura de regras fiscais, um Teto de Gastos crível e 
austero é aquele conjugado com metas de resultados primários 
capazes de levarem à dívida sustentável, mantendo a despesa 
variando em termos reais em função do crescimento do produto 
potencial de longo prazo. 

Por fim, não parece ser crível obter superávit primário 
sustentável sem recuperar o nível médio de carga tributária em vigor 
de 2008 a 2013. Idealmente, deveria ser revertido o aumento dos 
subsídios tributários ocorrido de 2006 a 2014.  

Fraga (2020) sugeriu algo nessa direção. A proposta dele ajusta 
a Regra do Teto com aumento de tributos e implantação de 
orçamento plurianual. Essa proposta suaviza a flutuação do PIB e 
estabelece uma política fiscal crível, ao fugir dos extremos e pautar-
se em dados históricos. 

Em contraponto ao argumento defendido nesse artigo de 
autoria de Alexandre Manoel, há um fato: o gasto de custeio restrito 
da máquina pública do Executivo federal recuou 3% no ano 2020 na 
comparação com o ano 2019, segundo dados antecipados pelo 
Tesouro Nacional (Valor, 06/04/21). O total de gastos com as 
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atividades rotineiras do governo somou R$ 76,9 bilhões, ante R$ 78,9 
bilhões em 2019. 

A pandemia de covid-19 teve efeito dúbio nesse desempenho. 
De um lado, contribuiu para aumentar os gastos de custeio da 
máquina do Ministério da Saúde. De outro, ajudou a consolidar um 
movimento de queda no gasto com custeio por meio de medidas 
como o teletrabalho. Este gerou economias em uma série de 
despesas, desde conta de energia até diárias e passagens para 
servidores. 

No gasto com a máquina da Saúde, o salto foi de 17%, 
passando de R$ 21,7 bilhões para R$ 25,3 bilhões. Segundo a 
coordenadora de informações de custos do Tesouro, Rosilene Souza, 
esse movimento se deveu ao aumento nas compras de materiais 
laboratoriais, hospitalares, químicos e de proteção e segurança, além 
de serviços técnicos especializados ligados à vacina da AstraZeneca /
Oxford. 

Sem o impacto da Saúde, o Executivo federal reduziu seus 
custos em 10%, movimento de magnitude semelhante aos 
verificados nos Poderes Judiciário e Legislativo. Entre os destaques de 
queda nos custos, estão, respectivamente, serviços de copa e 
cozinha, diárias e passagens; e água/esgoto/energia elétrica/gás. 
Tudo isso claramente tem influência da grande incidência do chamado 
teletrabalho. 

Embora a pandemia de fato tenha impactado esse desempenho, 
a tendência de teletrabalho e o maior uso de tecnologia para a 
realização de reuniões e eventos devem se manter, ao menos em 
parte. Isso favorece um cenário de contenção de despesas após o fim 
da pandemia. 

Vá r i o s i t ens , como d i á r i a s e passagens , uso de 
videoconferência, estão sendo incorporados à cultura do setor 
público. Quanto vai se manter precisa se aferir ainda.  

Com aumento de teletrabalho, toda a questão de infraestrutura 
de Estado deve ser repensada, como aluguéis. Esse outro movimento 
deve ocorrer. 
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O gerente de informações de custos do Tesouro complementou 
a avaliação ao dizer, mesmo antes da pandemia, já havia projetos 
nessa linha de teletrabalho sendo desenvolvidos e experimentados. A 
tendência é de pelo menos parte do resultado dessa redução de 
custos continuar. 

O secretário do Tesouro avaliou o limite mínimo de despesas 
para custear a máquina pública seria da ordem de R$ 70 bilhões. Até 
pouco tempo atrás se falava no governo em R$ 80 bilhões.  

Esse número se refere ao Executivo, cujo gasto com a máquina 
em 2020 foi de R$ 69,6 bilhões. Nesse número ainda está 
considerada a alta do gasto do Ministério da Saúde por conta da 
pandemia. Ele trabalha com uma certa “gordura” possível de cortar. 

O documento considera apenas o consumido efetivamente ao 
longo do período. Portanto, não leva em conta a formação de 
estoques de materiais, por exemplo. 
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O relatório de custos é uma análise do ponto de vista 
“patrimonial” e inclui também outras despesas, além do custeio mais 
restrito da máquina pública. Entre elas, está o gasto com pessoal, 
que subiu 3% no período, para R$ 187 bilhões. “Isso se deveu 
principalmente a aumento nos valores registrados em sentenças 
judiciais de pessoal ativo vinculado ao regime jurídico de servidores 
civis e a valores registrados na rubrica adicionais, componente da 
remuneração dos militares”, diz o texto. 

Outro item com elevação foi Previdência e Assistência Social. 
Decorreu de uma questão contábil relativa à contabilização de 
provisões para despesas futuras com servidores inativos. 

Na Constituição, determinou-se a União aplicar, anualmente, 
nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os 
municípios, no mínimo 25%, da receita resultante do recolhimento de 
impostos, incluída a proveniente de transferências, “na manutenção e 
desenvolvimento do Ensino”. Segundo os dados oficiais, a União tem 
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se mantido com folga acima do patamar indicado, e o Teto de Gastos, 
instituído por emenda constitucional em 2017, não alterou isso. 

Considerando a despesa com a Previdência Social (INSS) e com 
as aposentadorias do funcionalismo público federal e dos militares 
consumir hoje mais de 50% das receitas da União, a sobra para 
investir em qualquer outra área é quase nada.  

Intitulado “Vínculo Obrigacional e Grau de Rigidez das Despesas 
Orçamentárias”, estudo realizado por três consultores de orçamento 
da Câmara – Eugênio Greggianin, Graciano Rocha Mendes e Ricardo 
Alberto Volpe – mostra, neste ano, a participação das despesas 
obrigatórias no total da despesa primária, excluído o gasto com juros 
da dívida, da União chegar a 98%. Isto significa governo e 
Congresso, justamente os poderes eleitos pelo voto popular, terem 
ingerência sobre apenas 2% dos gastos da União. 

Segundo Cristiano Romero (Valor, 09/06/21), “o Brasil tem um 
problema fiscal grave porque o Estado gasta muito mais acima do 
arrecadado com tributos e outras receitas, como os dividendos 
gerados pelas empresas estatais onde o Tesouro Nacional é o maior 
acionista. 

Em 2020, a pandemia fez o governo dispender o equivalente a 
7,3% do PIB para minimizar seus efeitos sobre a população mais 
vulnerável e algumas categorias de empresas, além dos bancos. 
Foram efetivamente gastos R$ 524 bilhões, de um total previsto de 
R$ 604,7 bilhões, segundo dados oficiais do Tesouro. A diferença será 
desembolsada neste ano corrente de 2021. 

Embora com a 5ª. maior população, o Brasil foi o 10º país com 
mais gasto de dinheiro público para enfrentar a pandemia. Ficou atrás 
apenas, em proporção do PIB, de Nova Zelândia (o mais desembolso 
relativo com a crise), Canadá, EUA, Japão, Tailândia, Reino Unido, 
Áustria, Chile e Alemanha.  

Isso reduziu a queda prevista para o PIB em 2020, das 
projeções iniciais de 9% para pouco mais de 4%. Este foi um 
exemplo de gasto quando se priorizou, não inteiramente mas em 
grande parte, os desvalidos. 
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“E daqui em diante? Este é o drama real do país. O setor 
público amargou no ano passado déficit primário (conceito onde se 
exclui o gasto com juros da dívida) de 10% do PIB. Neste ano, a 
pandemia ainda custará 1,4 ponto percentual do déficit primário 
esperado de 2,3% do PIB. O gráfico [acima] mostra como se 
comportaram as despesas desde 2004. Olhar para frente é colocar 
uma lupa nos números e, de uma vez por todas, reordenar 
radicalmente as prioridades de gastos da União”. 

Crítica ao Teto dos Gastos 

Um raro artigo de autores “heterodoxos”, com crítica ao Teto 
dos Gastos, foi publicado (Valor, 11/12/20). Foi escrito por Élida 
Graziane Pinto, professora da Escola de Direito da FGV e Procuradora 
do MPC-São Paulo, Leonardo Ribeiro, economista e Analista do 
Senado Federal, e Fábio Terra, professor da UFABC e do PPGE-UFU. 
Intitulou-se “Por um regime adequado à Constituição”. 

O desafio das Finanças Públicas brasileiras é grande: resguardar 
sustentabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, efetivar no ciclo 
orçamentário a Constituição de 1988. 

Nesse contexto, apenas impor um limite para as despesas 
primárias, como fez a Emenda 95/2016, é opção ruim. O Teto de 
Gastos não enfrenta fragilidades tributárias, não baliza despesas 
financeiras, também não orienta para onde as finanças públicas 
devem rumar no médio prazo, nem fornece instrumentos auxiliares à 
gestão fiscal. 

Este artigo sugere uma lógica e dois instrumentos para 
aperfeiçoar o regime fiscal brasileiro, de modo a conciliar efetividade 
da Constituição e “controlabilidade” dos recursos públicos. 

Em primeiro lugar, regime fiscal, de fato, constitucionalmente 
adequado, demanda um sistema tributário progressivo e simples, 
assim como balizas de transparência e razoabilidade para a gestão 
das despesas financeiras. Mais ainda, é preciso estabelecer plano 
fiscal de médio prazo.  

Este seria o ponto para o qual as Finanças Públicas devem 
rumar. Tudo isso estaria sujeito às referências de limites de dívidas 
consolidada e mobiliária, já exigidas pela Constituição. 
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Para se alcançar tal ponto de chegada, deve haver também 
meta operacional na forma de limite de gastos, mas diferente do 
Teto. Este assumiu a falsa premissa de “a Constituição não caber no 
orçamento”.  

Esse limite de gastos precisa:  

1. efetivar o texto constitucional conforme o planejamento setorial 
das políticas públicas,  

2. ser realista,  

3. ter válvulas de escape claras,  

4. proteger investimentos públicos e  

5. ser gradualista no ajuste fiscal.  

“Não é tarefa fácil. Mas, a solução fácil, o Teto, é inexequível.” 

Um regime fiscal constitucionalmente adequado requer ainda 
instrumentos para racionalizarem e darem previsibilidade à meta 
operacional. Assim, sugerem-se dois:  

1. “spending review” e  

2. “forward guidance”. 

 O instrumento para monitorar e melhorar a ordenação de 
prioridades das contas públicas é o “spending review”. É uma 
ferramenta já adotada em países da OCDE, como Austrália, Reino 
Unido, Estados Unidos e Holanda.  

O “spending review” é processo institucional, transparente e 
coordenado de revisar programas governamentais, em esforço de 
controle capaz de retroalimentar o planejamento orçamentário. Sua 
base racional é a avaliação sistemática do gasto público, gerando 
economia e abrindo espaço para novos programas e para a gestão do 
equilíbrio intertemporal do ciclo orçamentário e da dívida pública. 

Por um lado, busca-se a eficiência técnica com reformas 
estruturais (e não neoliberais) de modo a trazer melhores serviços 
públicos com o mesmo ou menor custo. Por outro lado, persegue-se a 
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otimização alocativa via a melhor combinação dos recursos 
empregados. 

O “spending review” pressupõe uma gestão pública 
comprometida com custos e resultados (metas financeiras e físicas), 
a partir do sistemático gerenciamento de programas para fins de 
“efetiva entrega de bens e serviços à sociedade”, tal como exigido 
pelo art. 165, §10 da CF. 

Todos os agentes envolvidos na condução das políticas públicas 
são incentivados a apresentar e executar propostas para tornarem 
mais eficiente o gasto público, assim como a demonstrar os 
resultados dos programas governamentais. O serviço público é 
intensivo em mão de obra e o desempenho dos servidores públicos é 
essencial na aferição da qualidade dos gastos.  

Um desempenho recorrentemente insuficiente gera demissão 
dos servidores, nos moldes do art. 41 da CF. Mas, claro, isso deve ser 
com transparência e proteção contra patrimonialismo ou clientelismo. 

A experiência internacional também ensina os objetivos e os 
critérios do “spending review” devem ser transparentes e divulgados 
em relatórios, apreciados pela academia e instituições independentes. 
O governo é incentivado a interagir com a sociedade para melhorar o 
custo e os resultados da prestação de serviços públicos. 

Nesse sistema de revisão de gastos, as despesas obrigatórias a 
ampararem o cumprimento da Constituição teriam maior eficiência. 
Monitorar e avaliar o executado vis-à-vis o planejado guarda 
consonância com o art. 74, incisos I e II da Constituição. Permite 
reordenar as prioridades, ressignificando o gasto obrigatório não 
como perene no tempo, mas como aquele possível de ajuste para 
uma mais efetiva entrega à sociedade. 

O Teto não garante per se eficiência e equidade ao gasto 
público. Apenas tende a achatar despesas discricionárias, sem avaliar 
dinamicamente os resultados das despesas obrigatórias (primárias e 
financeiras) e dos gastos tributários. 

Outro instrumento para melhorar o processo de eleição de 
prioridades alocativas é o “forward guidance”. Essa ferramenta foi 
adotada na política monetária pós-crise de 2008, como meio de os 
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Bancos Centrais conduzirem as expectativas sobre o futuro dos juros 
básicos.  

Embora vindo da política monetária, o “forward guidance” pode 
ser aplicado à política fiscal. Ele corresponde, na prática, aos 
princípios da motivação e do planejamento. 

Na verdade, o Tesouro Nacional já usa esse instrumento 
informalmente nos Planos Anuais de Financiamento. Eles trazem, por 
exemplo, intervalo esperado para a dívida pública.  

Porém, por ser informal, a ferramenta não cria enforcement. 
Oficializando-o, o Tesouro anuncia o pretendido fazer para primeiro 
alcançar sua meta operacional e então atingir sua referência fiscal de 
médio prazo. 

Faz-se “forward guidance” por anúncios, quantitativos, 
qualitativos, temporais e “state-contingent”. Essas formas podem se 
misturar e o desafio do instrumento é ser crível, não apenas nos 
anúncios, mas na capacidade de os executar.  

Um enforcement bastante rígido decorre da junção dos 
parâmetros quantitativo e temporal. Uma forma branda é a 
qualitativa state-contingent. Informaria, por exemplo, a dívida poder 
crescer enquanto houver recessão. 

Os resultados do “forward guidance”, embora na política 
monetária, indicam redução dos juros longos, afeitos à política fiscal. 
O prêmio pago na ponta longa da dívida pública corresponde à 
expectativa dos vários riscos percebidos quando se emprestam 
recursos ao governo. Por meio do “forward guidance”, as autoridades 
balizam essas expectativas, buscando conduzi-las racional e 
legitimamente. 

Enfim, o Teto arbitrou como problemáticas as despesas 
primárias. Elas efetivam os direitos fundamentais da Constituição. 
Mas o Teto manteve intactas as opções de tributação e as despesas 
financeiras. 

Formar um regime fiscal constitucionalmente adequado exige 
revisão do Teto e sua substituição por arcabouço melhor. A sugestão 
é os tupiniquins absorverem instrumentos do anglicismo como 
“spending review” e “forward guidance”. Afinal, a lógica é as finanças 
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públicas resguardarem, de fato e de direito, vida digna aos 
brasileiros. 

Teto de Gasto ou Piso do Superávit Primário 

Fernando de Holanda Barbosa é professor da FGV/EPGE Escola 
Brasileira de Economia e Finanças. Publicou artigo (Valor, 14/09/20) 
sobre a Emenda Constitucional 95, aprovada no governo golpista 
(2016-2018).  

Ela proíbe os gastos públicos, com consumo e investimento, 
aumentarem acima da taxa de inflação. A emenda estabelece, 
portanto, um teto para os gastos reais do governo, e ficou conhecida 
como a Emenda do Teto (ET). 

Há opiniões controversas entre economistas sobre este tema. A 
ex-presidente Dilma afirmou: a ET é “um dos maiores atentados já 
cometidos, contra o povo brasileiro e a democracia em nossa história, 
pois, por 20 anos tirou o povo do Orçamento e também do processo 
de decisão sobre os gastos públicos” (Folha de São Paulo, 
23/08/2020, p. A10).  

Um grupo de economistas, classificado como ortodoxos, 
divulgou um documento, defendendo a ET (O Globo, 16/08/2020). 
Outro grupo de economistas, considerados heterodoxos, defenderam 
a extinção da ET, em artigo publicado na Folha de São Paulo 
(22/08/2020, p. A22). Afinal de contas, quem está com a razão? 

Em primeiro lugar, em debate sobre temas econômicos é 
necessário conhecer os fatos. No governo Dilma, o superávit primário 
praticamente desapareceu em 2014 (0,03% do PIB). No ano seguinte 
tornou-se negativo, e continuou assim desde então. Este ano, com a 
pandemia, explodiu.  

A crise fiscal era ruim, mas ficou pior. Quando o governo tem 
déficit primário por vários anos seguidos os economistas denominam 
esse fenômeno de Jogo de Ponzi, em homenagem ao vigarista 
italiano. Ele morava em Boston, mas terminou morrendo no Rio de 
Janeiro. 

O princípio do jogo é muito simples: você toma dinheiro 
emprestado e na hora de pagar a dívida, toma novo empréstimo no 
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valor da dívida e dos juros a serem pagos. Sempre quando tiver de 
pagar a dívida e os juros você repete a operação. Conclusão: o 
empréstimo original jamais será pago. 

 Aconteria quando o governo não tivesse dinheiro sequer para 
pagar os gastos de consumo e investimento, por causa do déficit 
primário. Teria de tomar emprestado para pagar a dívida e os juros. 
Aí ele estaria em uma trajetória de crise de dívida pública. 

Para evitar essa patologia o governo deve ter um superávit 
primário, pagando uma parcela da conta de juros. 

Todavia, alguns países não precisam se preocupar com o jogo 
de Ponzi quando a taxa de juros real paga na dívida pública for 
inferior à taxa de crescimento da renda per capita. Isso ocorre nos 
países com zeramento dos juros nominais e, portanto, taxa de juro 
real negativa.  

“No Brasil, a taxa de juros real sempre foi superior ao 
crescimento da renda per capita. Não cabe aqui discutir as razões 
para este fato, mas sem dúvida o nosso país tem uma história de 
mau pagador. Ele torna o título público um ativo de risco.” 

É curioso esse argumento... Uma “história de mau pagador” se 
o risco é soberano, ou seja, as despesas são pagas com moeda 
nacional? Se assim foi por qual razão há demanda contínua por 
títulos de dívida pública, inclusive por investidores não residentes? 

A Emenda do Teto foi baseada no fato de algumas rubricas dos 
gastos do governo crescerem mais rapidamente face ao crescimento 
da economia – e consequente arrecadação fiscal.  

Esse fenômeno observa-se, também, nos Estados Unidos. 
Greenspan e Wooldridge, no livro escrito sobre a história do 
capitalismo nos Estados Unidos, afirmam: as despesas com benefícios 
sociais cresceram tanto nos governos republicanos como nos 
governos democratas, e, surpreendente para os autores, cresceu 
mais com presidentes republicanos (10,7% ao ano) em vez de com 
presidentes democratas (7,3% ao ano) (Greenspan, Alan e Adrian 
Wooldridge (2018). Capitalism in America An Economic History of the 
United States. Nova York: Penguin Books, p.405-406). 
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No Brasil, a participação dos gastos com Previdência e 
Assistência Social já ultrapassa 15% do PIB. Todavia, a carga 
tributária não tem aumentado e está próxima de 34% do PIB.  

Os dados do Observatório de Política Fiscal do IBRE, da 
Fundação Getúlio Vargas, mostram: as despesas primárias do 
governo tiveram uma tendência de crescimento, desde a década de 
90, e atingiram 19,6% do PIB potencial em 2019. 

Não resta dúvida: o crescimento dos gastos primários é um 
problema e a sociedade brasileira terá de o resolver para enfrentar 
essa gigantesca crise fiscal a afetar a União e os Estados.  

O principal argumento dos defensores do teto é ele ser a âncora 
fiscal capaz de impedir a dominância fiscal e reduzir o risco do 
governo e, portanto, também reduziria a taxa de juros. Ao pé da letra 
os gastos do governo não afetam a taxa de juros em uma economia 
aberta. Todavia, o teto desempenharia a função de sinalização de 
uma política fiscal de sustentabilidade da dívida pública. 

 Os economistas defensores da extinção da Emenda 
Constitucional 95 acreditam a recuperação da economia depender do 
investimento público. Em uma sociedade tão injusta como a nossa, 
não tem sentido cortar gastos em educação e saúde.  

Alegam o crescimento da dívida pública ser um fenômeno 
mundial. “Esse argumento ignora o fato de o governo não tem um 
passado inspirador de confiança no crédito, pois a taxa de juros do 
governo embute um prêmio de risco”. 

Ora, ao contrário do dito por Holanda Barbosa, a taxa de juro 
básica de referência é fixada de maneira arbitrária pelos condutores 
da política monetária. A Selic precifica LFT e não tem “prêmio de 
risco”. LTNs e NTNs precificam mais de acordo com prazos de 
vencimentos e condições de liquidez. 

“A crise fiscal brasileira, com o déficit primário sistemático dos 
últimos seis anos, pode ser resolvida com aumento da carga 
tributária e/ou corte de gastos do governo. A ET poderia ser 
entendida como uma solução da crise pelo corte de gastos”.  

Os economis tas heterodoxos ao re je i ta rem a ET, 
implicitamente, apoiam o aumento da carga tributária. Descartam 
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preferir a hipótese de jogo de Ponzi. Isso levaria o circo das 
cloroquinas a pegar fogo! 

“Aliás, cabe salientar: se nada for feito e o jogo de Ponzi 
continuar até a crise da dívida pública, com um calote parcial, o 
ajuste das contas públicas terá de ser feito imediatamente. Isso só 
não ocorrerá se apelar para o imposto inflacionário e o regime de 
inflação crônica, como havia em nosso país antes do Plano Real e 
ocorre hoje na Argentina”. 

Esse argumento é típico do “terrorismo fiscal”. Aparenta a 
situação estar fora-do-controle e pinta uma distopia com a volta do 
trauma do passado por motivo alheio. O regime de alta inflação 
disparou após duas maxidesvalorizações cambiais. No ano passado, 
houve uma maxidepreciação da moeda nacional e a taxa de inflação 
não disparou! 

“O teto dos gastos não implica um piso do superávit primário, 
nem tampouco o piso implica um teto dos gastos”. A conclusão à qual 
chega Holanda Barbosa é “a ET não ser condição necessária nem 
suficiente para a sustentabilidade da dívida pública”.  

“Tecnicamente, a sustentabilidade da dívida pública depende do 
superávit primário. A Emenda Constitucional deveria ter estabelecido 
um piso para o superávit primário, e não um teto para os gastos. Se 
esse piso seria cumprido com corte de gastos e/ou aumento de 
impostos caberia aos políticos, isto é, a sociedade, decidir.” 

Com a ET temos a previsão de déficit primário no atual governo 
(O Estado de São Paulo, 01/09/2020, p. B4). Certamente, o próximo 
governo, em 2023, receberá o país com um déficit primário tão 
grande quanto aquele herdado do governo golpista. Holanda Barbosa 
pergunta ao leitor: “o jogo de Ponzi acabará antes desse cenário de 
irresponsabilidade fiscal se materializar?” 

Debate sobre Reforma Fiscal 

Plano de Revisão de Benefícios Tributários 

O Plano de Revisão de Benefícios Tributários do governo estima 
para o ano 2020 uma redução de quase R$ 50 bilhões em renúncias 
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de receita. Para 2021, a expectativa era de um corte ainda maior, da 
R$ 56 bilhões. O estudo, mantido em sigilo, foi remetido ao 
Congresso Nacional em dezembro do ano 2019, antes, portanto, dos 
efeitos econômicos causados pela pandemia. 

O documento, ao qual o Valor (14/07/20) teve acesso, detalha 
as dezenas de setores, programas e regimes especiais afetados pelo 
plano. Prevê a extinção, a redução ou a delimitação temporal de uma 
série de benefícios. Também recomenda novos projetos, mesmo 
negociados em troca de investimentos, não serem mais aceitos pelo 
governo. 

De acordo com a Receita, o plano tem o objetivo de limitar os 
benefícios tributários ao valor correspondente a 2% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em um prazo de dez anos. O gasto tributário, 
como é definido tecnicamente o conjunto de benefícios, era estimado 
em quase R$ 307 bilhões no Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) de 2019, usado como referência no plano. O patamar equivale 
a 4,2% do PIB, considerando o indicador no ano de 2019 ter sido R$ 
7,3 trilhões, ou seja, acima do dobro da meta perseguida pelo 
governo. 

Questionada se os desdobramentos da pandemia teriam 
ocasionado mudanças no plano de revisão das renúncias, a Receita 
respondeu: “sem comentários”. 

Uma das principais mudanças propostas no estudo afeta o 
Simples Nacional, regime especial onde se enquadram micro e 
pequenas empresas. O Simples responde pela maior parte dos gastos 
tributários totais, com pouco mais de R$ 87,2 bilhões em 2019. 

Pelas estimativas do governo, a renúncia tributária do programa 
seria reduzida em R$ 19,5 bilhões em 2020 e R$ 22,5 bilhões em 
2021, por meio da redução do limite máximo de faturamento 
admitido no Simples. Passaria dos atuais R$ 4,8 milhões para R$ 3,6 
milhões por ano. 

A queda nas renúncias também considera mudanças na faixa de 
empresas com faturamento entre R$ 3,6 milhões e R$ 4,8 milhões: é 
o chamado “sublimite” do Simples. Empresas nessa situação podem 
ter de pagar ICMS e ISS sobre os valores constantes nesse intervalo. 



!  242

Pela proposta do governo, essa regra começaria a valer já para quem 
fatura acima de R$ 1,8 milhão. 

!  



!  243

 O estudo também prevê alterações no enquadramento de 
advogados e contadores. Eles passariam a integrar o Anexo 5 do 
Simples, onde estão, entre outras, as empresas prestadoras de 
serviços de auditoria, publicidade e engenharia. Segundo a Receita 
Federal, advogados e contadores têm “tratamento diferenciado” em 
relação a outras atividades consideradas intelectuais. 

Outra recomendação com efeitos sobre o empreendedorismo é 
a de aumentar a alíquota incidente sobre o programa de 
Microempreendedor Individual (MEI). Pela proposta, esses 
trabalhadores passariam a pagar contribuição previdenciária 
correspondente a 11% do valor do salário mínimo. Hoje, a taxa é de 
5%. 

Para todas as propostas previstas no plano, o governo definiu 
uma escala de sensibilidade política de 1 a 5. No caso do Simples, o 
indicador foi classificado no nível máximo, possivelmente 
considerando o fato de a mudança afetar quase 3,4 milhões de 
contribuintes. 

 Segunda maior fonte de gastos tributários, com pouco mais de 
R$ 32 bilhões estimados, os rendimentos isentos do Imposto de 
Renda também estão na revisão do fisco. A ideia central é 
estabelecer um limite de valor para as isenções oferecidas a pessoas 
com aposentadoria por moléstia profissional ou doença grave. 

O governo também quer exigir essas pessoas serem obrigadas 
a comprovar, mediante laudo médico, serem portadoras das doenças. 
Beneficiados por esse dispositivo, os cegos só seriam admitidos se 
comprovassem a deficiência acometer os dois olhos. O efeito da 
atualização foi estimado pela Receita em uma redução de R$ 2,47 
bilhões neste ano e R$ 2,85 bilhões em 2021. 

No caso dos rendimentos já tributados, o governo considera 
limitar a R$ 25 mil por ano a dedução de despesas médicas no 
Imposto de Renda da Pessoa Física. O teto valeria individualmente 
para cada dependente. 

O setor agrícola recebe benefícios tributários da ordem de R$ 
30 bilhões anuais. Para ele, o plano prevê pelo menos três mudanças. 
Uma trata do aumento, de 1,2% para 2%, do percentual de 
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contribuição previdenciária destinada ao Funrural (Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural). 

O plano também reduz em 50% os benefícios concedidos ao 
setor agropecuário na forma de créditos presumidos do PIS/Cofins, 
relacionados à aquisição de alguns insumos. A proposta visa ainda 
revogar a isenção da mesma contribuição para a venda ou 
importação de alguns produtos que hoje estão na cesta básica. 

O argumento é de alguns desses produtos não comporem a 
cesta básica, mas foram incluídos pela Lei 12.839/2013, no governo 
da ex-presidente Dilma Rousseff. Entre esses itens estão tipos de 
carnes, além de café, manteiga, margarina e produtos de higiene 
pessoal. Os efeitos dessas medidas em termos de redução de 
renúncia tributária foram estimados em R$ 5 bilhões. 

Outra área beneficiada, a Zona Franca de Manaus também 
poderá perder parte dos incentivos. O plano elaborado pela Receita 
sugere a revogação dos dispositivos com alíquotas diferenciadas do 
PIS/Cofins incidente sobre as vendas das empresas estabelecidas na 
região para o restante do país. A medida poderia resultar, em 2020, 
em uma redução de pouco mais de R$ 1,1 bilhão nas renúncias 
fiscais. 

Tema da mais recente disputa entre o governo e o Congresso, a 
desoneração da folha de pagamento também consta na proposta 
elaborada pela Receita. A sugestão é uma contribuição patronal 
incidente sobre a receita bruta com alíquota entre 1% e 4,5% 
substituir a contribuição previdenciária sobre os salários. Esta seria 
revogada para todos os setores da economia. 

Os empresários beneficiados pela desoneração temporária da 
folha, por conta da pandemia, pressionaram o Congresso para ser 
derrubado o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação do 
benefício. 

Enquanto o país ainda vive a crise do coronavírus, o tema da 
reforma tributária ganha força nas manifestações do governo e de 
lideranças do Congresso como principal agenda no pós-pandemia. Já 
é possível notar alguns elementos passaram a ganhar maior 
relevância na discussão. Entre eles estão:  
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1. a ampliação da tributação sobre renda e patrimônio e  

2. a desoneração da folha de pagamentos. 

Com a missão de produzir um relatório de consenso sobre um 
assunto há três décadas patinando, o deputado relator disse estar 
convencido sobre a necessidade de promover maior progressividade 
no sistema tributário. Pretendia tratar da distribuição de lucros e 
dividendos. Dizia ter de calibrar para ver impacto arrecadatório. 

Aua tendência era adotar uma alíquota única nessa cobrança 
sobre os resultados distribuídos. Previa a redução do imposto de 
renda das empresas para equilibrar a carga, em linha com o ministro 
da Economia, apesar da demora do governo em formalizar sua 
proposta. 

O relator também estava considerando uma tabela progressiva 
para tributação sobre o patrimônio. Quem tivesse imóveis e bens de 
maior valor, pagaria mais.  

Essa progressividade, admite, também poderia ser estendida ao 
Imposto de Renda Pessoa Física, com alíquotas maiores de 27,5%. 
“Estamos falando de rico, de quem ganha muita grana no país”, 
afirmou. 

O parlamentar também informou analisar a desoneração parcial 
dos salários, definindo um limite de isenção para a contribuição sobre 
a folha. Pode ser uma desoneração por faixa, não dá para desonerar 
tudo porque ficaria muito caro. Haveria a possibilidade de deixar livre 
de encargos a faixa de renda de até 1,5 mínimo. 

O menor custo na folha compensaria eventual aumento de 
carga em algumas atividades do setor de serviços. Este teriam 
dificuldades em obter créditos tributários dentro do novo imposto 
nacional sobre valor adicionado (IBS). Apesar disso, o relator destaca 
a ideia ser uma desoneração da folha sem distinção de setores. 

A hipótese de estabelecer uma faixa desonerada nessa 
contribuição tem respaldo em estudo do Centro de Cidadania Fiscal 
(CCif). O instituto propõe reduzir de 27,5% para 9% a contribuição 
previdenciária sobre a faixa de um salário mínimo. Isto serviria para 
custear benefícios como auxílio-doença e acidente de trabalho. 
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Segundo o diretor do CCif, Bernard Appy, isso teria um custo de R$ 
75 bilhões. 

Além disso, a proposta da entidade passa também por 
transferir as contribuições não previdenciárias, como ao Sistema S, 
para outra base. Propõe também retirar a incidência sobre a parcela 
da renda acima do teto previdenciário de R$ 6,4 mil. Com isso 
haveria redução do custo do trabalho e incentivo ao emprego formal. 

Diante do alto impacto fiscal, Appy reconhece isso não poder 
ser feito de uma só vez. Será preciso buscar fontes de financiamento, 
como alíquotas maiores de imposto de renda, ou seja, taxar mais 
renda e patrimônio. 

A solução do governo para desonerar a folha é a tributação 
sobre transações. Na prática, ressuscita a antiga CPMF. Esse, 
contudo, continua sendo um campo minado, dada a forte oposição 
dos parlamentares.  

O relator também não mostra simpatia pela ideia. Mas aponta 
como ponto necessário a discussão sobre tributação de operações 
digitais (o comércio eletrônico), setor já crescente antes e com ainda 
mais força durante esta pandemia. 

Apesar do histórico de dificuldades e do calendário apertado por 
conta das eleições, o relator mostra-se otimista com a chance de a 
reforma ser votada neste ano. Se os trabalhos forem retomados, ele 
acredita ter condições de apresentar um relatório em agosto de 2021. 

Ao mostrar-se mais convicto em trabalhar as questões de 
progressividade e de custo do trabalho, ele é taxativo em rejeitar 
aumento de carga tributária global, mesmo com a forte e, 
provavelmente duradoura, piora fiscal. “Queremos redistribuir a 
carga, não aumentá-la”, salientou. 

Ele disse o objetivo maior é ter um sistema mais simples, capaz 
de facilitar o ambiente de negócios e, mais importante, promover o 
crescimento econômico. Na visão do deputado, esse elemento será 
decisivo para resolver a equação fiscal de um país cuja dívida se 
dirigia para alcançar 100% do PIB. 

Todos dizem ter como maior preocupação adotar um sistema 
tributário não só mais simples e competitivo, como também mais 
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progressivo, alinhando-se aos países mais ricos e modernos, bem 
como promovendo um crescimento sustentável e mais justo. Mas 
protelam e não efetivam nada. 

Dados da Receita Federal mostram como a renda e o patrimônio 
parecem ser também uma base mais estável de receitas. De janeiro a 
maio de 2020, enquanto a arrecadação sobre consumo despencou 
21,8%, a sobre renda e propriedade recuou 4,3%. Como a crise 
atingiu diretamente comércio e serviços e ainda houve adiamento de 
tributos, esse resultado não chega a surpreender. Mas um olhar sobre 
outros anos recessivos, como 2009 e 2015-16, indicam a base de 
renda é menos volátil em relação à do consumo, em especial quando 
o PIB cai. 

No Brasil, quase metade da carga tributária total é sobre 
consumo. Por cobrar muito em bens e serviços, o sistema brasileiro 
prejudica os mais pobres, impulsiona a desigualdade e é menos 
eficiente.  

Como mostram os dados da Receita, renda e propriedade 
tiveram queda menor em período de adversidade. Isso é mais um 
fator importante para se repensar a estrutura tributária  

Além da questão muito importante da simplificação, é 
necessário ela melhorar aspectos de progressividade, tributando mais 
renda e patrimônio. 

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em lugar de PIS/Cofins 

O Ministério da Economia prepara um levantamento sobre os 
setores possíveis de ter redução de tributo com a reforma do PIS/
Cofins. Ela cria a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).  

Em entrevista ao Valor (24/07/20), o secretário especial da 
Receita disse esperar muitos se beneficiarem da reforma, embora 
admita também ter setores com aumento de custos. Eles deverão 
repassar isso para seus preços. 

Se tudo pode ser deduzido, as empresas terão maior 
abatimento do valor da base de cálculo no qual vai incidir a nova 
contribuição. Se antes podia deduzir 100 e agora poderá 150, o valor 
de imposto a ser pago vai ser reduzido e isso não está sendo dito.  
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A reclamação colocada é de alguns setores alegarem terem 
poucos créditos. Os setores com muito crédito terão redução da base 
de cálculo. Aí ficam calados. 

Não existe em lugar nenhum do mundo reforma tributária com 
impacto nulo ou neutro. Os efeitos de qualquer mudança na estrutura 
tributária sempre vão ser distintos em setores e empresas. Tem 
setores e empresas com ganhos, outros com perda. 

O setor de serviços tem sido o mais vocal nas críticas à CBS, 
mas não será impactado de forma igual e em grande medida sequer 
será afetado. No Brasil há 1,26 milhão de restaurantes, bares e 
lanchonetes. Mas, desses, 1,132 milhão são optantes do Simples, 
ficando de fora da nova contribuição.  

Além disso, outra parte relevante do setor faz negócios com 
empresas. Isso tornaria nulo o impacto da elevação da alíquota por 
conta dos créditos tributários gerados para o comprador do serviço. 

O impacto global nos preços para o consumidor final da reforma 
proposta é difícil de prever, mas se espera haver um equilíbrio. 
Depende da reacomodação de preços relativos, se vai sair de uma 
situação hoje distorcida para um tratamento isonômico entre setores 
e entre bens e serviços.  

Comprovadamente, uma desoneração tributária não é 
necessariamente convertida em redução de preços ao consumidor. Na 
maioria das vezes, disse, é incorporado às margens do negócio. 

Essa reacomodação vai ser de várias formas. Pode haver 
aumento, como pode haver redução de preços. No conjunto, se 
espera haver equilíbrio. Está se colocando só vai haver aumento e 
não considerando também vai haver redução de preços. 

A Secretaria da Receita Federal mostra-se firme na defesa da 
alíquota única de 12% para a CBS. Na última década, nenhuma 
reforma foi feita com mais de uma taxa de incidência. De forma 
geral, os casos onde isso ocorre são raros nos modelos de imposto 
sobre valor adicionado ao redor do mundo. 

Trabalhar com uma taxa menor para alguns segmentos só 
promoverá a judicialização, na contramão de um de seus principais 
objetivos. Ele é exatamente reduzir o contencioso tributário.  
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O exemplo do Imposto Sobre Serviços (ISS) é, em alguns locais 
ao se tentar fazer distinção entre segmentos, o resultado ser uma 
grande disputa na Justiça sobre quem está enquadrado em 
determinada alíquota. 

Por isso, propõe-se alíquota única. Ela é tecnicamente melhor.  

Primeiro porque dá tratamento equânime de tributos em bens e 
serviços. É justo tributar em um serviço sofisticado, prestado para 
alta renda, por uma alíquota menor comparada à tributação devida 
por uma mercadoria de consumo popular? Não é justo.  

Segundo, se diferencia a alíquota vai abrir a possibilidade, já 
problemática hoje, de uma discussão jurídica enorme. Um 
contencioso vai surgir com certeza para discutir porque está 
enquadrado em uma e não em outra. 

Meses atrás, durante a fase de preparação da proposta da CBS, 
o governo considerou dar isenção parcial do tributo para os setores 
de educação e saúde. Na época, escolas e planos de saúde 
ameaçavam com aumento das mensalidades. A ideia acabou 
abandonada para manter o desenho da CBS mais próxima do padrão 
internacional. 

A melhor forma de fazer política social é via orçamento – e não 
via benefícios tributários. Além do mais, a proposta da CBS isenta os 
pagamentos feitos pelo poder público a hospitais prestadores de 
serviços ao SUS. 

A arrecadação a ser gerada pela CBS tende a manter os 
patamares de anos anteriores. A comparação não deve ser feita com 
2020, por contas dos fortes impactos da crise econômica que estão 
sendo derivados da pandemia de covid-19.  

O governo mantém seus estudos para estabelecer um comando 
legal ou constitucional, criando um limite para a carga tributária, para 
garantir o não aumento desse indicador no futuro. 

No setor financeiro houve uma reação contraditória à proposta 
da CBS. Por um lado, foram feitas críticas ao “privilégio” de bancos, 
seguradoras e planos de saúde permanecerem no sistema 
cumulativo, com uma alíquota de 5,8%, enquanto a alíquota geral da 
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CBS será de 12%. Por outro, as empresas sofrerão aumento de carga 
tributária, pois hoje recolhem 3,65%. 

Nem um nem outro estão certos. A alíquota foi elevada porque 
a CBS tem uma base de cálculo diferente do PIS-Cofins. Ela é um 
tributo calculado “por fora”, ou seja, não incide sobre ela própria e 
também não será cobrada sobre o ISS. Não houve privilégio aos 
bancos, nem aumento de carga tributária. 

Além das críticas à CBS, o mais ouvido das empresas do setor 
de serviços foram pedidos para acelerar a desoneração da folha. 
Salários não geram créditos para a CBS, por isso muitos setores 
intensivos de mão de obra argumentam temerem sofrer aumento de 
custo com a mudança.  

Do ponto de vista técnico, está tudo pronto para a reforma 
tributária. Está em fase de decisão política. 

Os técnicos elaboraram várias alternativas de desoneração de 
folha e opções para financiar essa mudança. No entanto, os desenhos 
com desoneração mais ampla passam pela criação da Contribuição 
sobre Pagamentos (CP).  

O volume de desoneração é elevado e não tem alternativas 
fáceis na estrutura atual. Uma desoneração ampla pressupõe nova 
fonte de recursos. 

O governo inepto dizia pretender aprovar a reforma ainda 2020, 
para entrar em vigor junto com a CBS. Caso ela fosse aprovada 
começaráia a ser cobrada em 2021. É esperado se protelar tudo e 
saltar o ano eleitoral para um novo governo propor novamente uma 
reforma tributária. 

O governo trabalha também na reforma do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI). Há dois desenhos básicos em 
discussão. Um é a criação de um Imposto Seletivo sobre produtos 
que geram externalidades negativas, caso de bebidas alcoólicas e 
cigarros. Outro é a aplicação de uma alíquota única, flat, sobre todos 
os produtos. 
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Nova Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) 

A principal responsável pela elevação da alíquota de 9,25% do 
PIS/Cofins para a alíquota de 12% da nova Contribuição Social sobre 
Operações com Bens e Serviços (CBS), proposta pelo governo, é a 
mudança na forma de apuração do tributo. Este passará a ser 
cobrado “por fora”, e não mais “por dentro”. Apenas essa alteração 
reduziria a base de cálculo da CBS em mais de R$ 1,8 trilhão por ano 
(Valor, 05/08/20). 

O governo não tem como evitar a mudança na forma de 
apuração do tributo porque o Supremo Tribunal Federal (STF) 
determinou a incidência do PIS/Cofins não pode recair sobre o valor 
dos demais impostos exigidos na operação, como o ICMS e o ISS. Por 
isso, a alíquota da CBS precisa subir para não haver perda de receita. 

A nova alíquota da CBS ficou maior também por causa da 
ampliação dos créditos possíveis de ser utilizados. A CBS alarga a 
possibilidade de creditamento das aquisições de bens, serviços e 
direitos utilizados pela pessoa jurídica em sua atividade, em 
comparação com a sistemática atual do PIS/Cofins. 
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Pela sistemática atual do PIS/Cofins, a empresa pode abater o 
custo da energia elétrica utilizada em sua fábrica, mas não pode 
abater a energia usada em seu escritório. Com a CBS, poderá abater. 
A Receita Federal estima essa ampliação aumentar a base de cálculo 
de tomada de créditos em mais de R$ 300 bilhões por ano. 

 Outra alteração com repercussão direta no tamanho da 
alíquota seria a adoção da regra de “tributo versus tributo”, em 
substituição à regra adotada pelo PIS/Pasep e pela Cofins de “base 
versus base”. Com isso, o valor da CBS a pagar pela empresa é 
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obtido com a dedução do valor efetivamente pago na etapa anterior, 
registrado nas notas fiscais.  

Essa mudança foi introduzida, segundo a Receita, para eliminar 
parte da cumulatividade da contribuição. Como a CBS é um tributo 
sobre valor agregado (IVA), a empresa só pagará os 12% sobre o 
valor efetivamente agregado ao produto ou serviço. 

Ao fixar a alíquota da CBS, o governo levou em consideração na 
sua proposta também ainda haver um número significativo de 
regimes especiais e favorecidos, embora a proposta encaminhada ao 
Congresso Nacional elimine tributos diferenciados para vários setores 
e mais de uma centena de regimes especiais.  

A nova contribuição extingue também a incidência do PIS sobre 
a folha de salários de entidades sem fins lucrativos. Nesse caso, a 
redução da arrecadação considerada no modelo foi da ordem de R$ 
950 milhões ao ano. 

Para estimar a nova alíquota, a Receita Federal levou todos 
esses fatores em consideração e montou um modelo matemático com 
base nos dados da escrituração contábil fiscal das empresas, relativa 
aos últimos anos. Com a alíquota de 12%, a Receita estimou a 
arrecadação da CBS. 

Ela ficaria em R$ 339,7 bilhões em 2021, em linha com a 
arrecadação anual do PIS/Pasep e da Cofins, antes da pandemia. Em 
2019, a receita total dessas três contribuições foi de R$ 319 bilhões, 
em valores correntes.  

Em seu conjunto, a CBS seria neutra, ou seja, não haveria 
aumento da carga tributária, embora alguns setores possam vir a 
pagar mais e outros menos se comparado à atualidade. 

A mudança da forma de apuração da CBS, considerada pela 
Receita Federal a principal responsável pela elevação da alíquota para 
12%, decorre de decisão do Supremo Tribunal Federal adotada em 
março de 2017. O Supremo considerou inconstitucional a inclusão do 
ICMS na base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. Numerosas 
empresas passaram a quest ionar na Just iça também a 
constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo dessas 
contribuições. 
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O que veio a ser chamado de cobrança do tributo “por dentro” 
consiste na inclusão do próprio tribuno em sua base de cálculo. Se a 
CBS continuasse com a cobrança “por dentro”, uma empresa com 
receita bruta de R$ 100 iria pagar uma alíquota de 12% sobre R$ 
112, ou seja, o valor da receita mais a alíquota do imposto. 

O projeto de lei para substituir o PIS/Pasep e a Cofins pela CBS 
determina não integrar a base de cálculo da nova contribuição o 
ICMS, o ISS e ela própria. Esta regra reduz, segundo a Receita, a 
base de cálculo da CBS em R$ 1,8 trilhão por ano.  

A nova contribuição será cobrada “por fora”, ou seja, a alíquota 
de 12% incidirá sobre a receita bruta da empresa. Se a receita for de 
R$ 100, a empresa pagará de CBS 12% sobre R$ 100. 

A cobrança “por dentro” é uma forma disfarçada de aumentar a 
alíquota do tributo. Com ela, o contribuinte nunca sabe exatamente 
quanto está pagando de imposto, pois não existe transparência. 

Com a substituição do PIS/Pasep e da Cofins pela nova 
Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS), o 
governo espera reduzir os atuais benefícios tributários em R$ 67,6 
bilhões a partir da extinção de tratamentos diferenciados para vários 
setores e mais de uma centena de regimes especiais.  

Mesmo assim, a CBS ainda manterá benefícios e regimes 
especiais com um custo estimado em R$ 55,4 bilhões, segundo 
informou o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da 
Receita Federal, Claudemir Rodrigues Malaquias. 

Embora a redução dos benefícios tributários com a criação da 
CBS represente algo como 1% do Produto Interno Bruto (PIB), ela 
ainda é pequena, tendo em vista que o gasto tributário total da União 
atingiu 4,2% do PIB em 2019. A intenção da área econômica é que o 
gasto tributário diminua para 2% do PIB no prazo de dez anos. Esta 
meta chegou a ser explicitada na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2019. 

A lei 13.707/2018 determinou o presidente da República 
encaminhar ao Congresso Nacional um Plano de Revisão de 
Incentivos ou Benefícios de Natureza Financeira, Tributária ou 
Creditícia para o período de 2019 a 2022, acompanhado das 
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correspondentes proposições legislativas e das estimativas dos 
respectivos impactos financeiros anuais. Isso foi feito em relação aos 
benefícios tributários, mas o teor do documento tinha sido mantido 
em sigilo.                              

O maior gasto tributário com a CBS continuará sendo o Simples 
Nacional, regime especial de tributação das micro e empresas de 
pequeno porte, com R$ 28,8 bilhões, de acordo com estimativa da 
Receita Federal. O Simples será mantido como está hoje. Portanto, 
não haverá mudança na atual sistemática de tributação. 

O segundo maior gasto tributário, com a adoção da CBS, será o 
da cesta básica, com um custo de R$ 16,05 bilhões. Como ocorre 
atualmente com o PIS/Cofins, o projeto de lei ao criar a CBS prevê 
continuarem isentas as vendas de produtos integrantes da cesta 
básica.  

No futuro, pretende-se acabar com a isenção, com o argumento 
de ela beneficiar também pessoas de renda alta. A intenção é 
transformar o gasto tributário com a cesta em transferência direta de 
renda para as famílias mais pobres. 

O gasto tributário com a Zona Franca de Manaus (ZFM) foi 
estimado em R$ 9,59 bilhões pela Receita Federal. Como tem 
previsão constitucional, o Regime Especial de Tributação da Zona 
Franca será mantido e terá crédito presumido de 25% da CBS em 
relação à venda de produção própria.  

Manter-se-á a alíquota zero sobre as receitas decorrentes da 
venda de bens tangíveis, por estabelecimento localizado fora da ZFM 
para estabelecimento de pessoa jurídica localizado na ZFM e entre 
estabelecimentos localizados na própria Zona Franca de Manaus. 

Outros setores com tratamento diferenciado serão a agricultura 
e a agroindústria. Ambas manterão crédito presumido de 15%. A 
Receita Federal estimou um gasto tributário com o setor de R$ 804 
milhões.  

A isenção das receitas decorrentes do transporte coletivo 
municipal de passageiros, por meio rodoviário, metroviário, 
ferroviário e aquaviário, prevista na proposta da CBS, resultará em 
um gasto tributário de R$ 694 milhões. 
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Objetivo central da reforma tributária, a criação do Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA) de abrangência nacional vai exigir o 
consumidor final pagar alíquota elevada. Estimativas extraoficiais 
apontam para 25% a 30%. 

 “É um problema político difícil de ser contornado, mas é o jogo 
correto a ser jogado”, disse ao Valor (05/08/20) uma assessora 
especial do Ministério da Economia. “A gente tem de discutir, afinal de 
contas, quanto se cobra de tributo, de forma mais transparente.” 

Hoje, a tributação sobre os produtos já é alta, mas não 
totalmente visível. Há, por exemplo, cobrança cumulativa de 
contribuições. Elas ficam embutidas no preço de insumos.  

Além disso, há tributos na base de cálculo deles mesmos. A 
proposta do IVA visa a corrigir essas falhas. Assim, a carga tributária 
hoje oculta virá à tona. 

O IVA nacional, no caso, é o Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS). Ele está em discussão no Congresso Nacional, ao qual poderá 
ser acoplada a proposta da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), 
proposta pelo governo. 

A CBS, ao substituir apenas PIS/Pasep e Cofins, precisa de 
alíquota de 12% para o governo não ter perda de arrecadação. Essa 
alíquota pressupõe eliminação de mais de uma centena de regimes 
especiais hoje reduzindo a arrecadação dos dois tributos. 

O governo iria divulgar a lista de programas a serem 
eliminados. A lista abarca incentivo a setores específicos, como o 
Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de 
Serviços de Tecnologia da Informação (Repes), Regime Especial de 
Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (Recap) e 
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura (Reidi). 

Também estão na lista casos de diferimento e suspensão de 
tributos, hipóteses de concessão de crédito presumido e regimes 
cumulativos. Mas haverá exceções de vulto: Zona Franca de Manaus, 
Simples e regime cumulativo no sistema financeiro, por exemplo. 

A ideia é a maior parte dos regimes especiais ser eliminada com 
a criação da CBS, seis meses depois da aprovação no Congresso. 
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“Benefícios já concedidos serão mantidos, pois é direito adquirido. 
Mas não dá para dizer o direito adquirido ser para sempre.” 

Por outro lado, será possível devolver mais rapidamente os 
créditos tributários a exportadores e a empresas ao realizarem 
investimentos. Hoje, existe acúmulo de créditos não devolvidos 
porque estão pendentes de fiscalização. A determinação de quais 
itens adquiridos pela empresa podem ou não gerar créditos é 
subjetiva. 

A situação é pior para empresas investidoras: só podem 
requerer o crédito do PIS/Cofins sobre máquinas e equipamentos 
depois de o empreendimento estar funcionando. A CBS vai permitir a 
empresa se creditar de imediato, abatendo créditos contra outro 
tributo a pagar. 

O setor de serviços não terá aumento de carga tributária com a 
CBS, porque 84% estão no Simples Nacional. Ele não entra no novo 
regime. Do que resta, a maior parte está em elos do meio de cadeias 
produtivas e entra no sistema de débitos e créditos do tributo, 
ficando neutro. 

A desoneração da folha de pagamentos de salários entrou no 
debate da criação da CBS e do IVA nacional por construção política. 
Aproveitou-se um momento para transformar isso em troca. Mas a 
desoneração da folha é mais uma questão intuitiva ou histórica. Com 
a desoneração, todas as empresas intensivas de mão de obra terão 
ganho, não só serviços. 

O modelo de eliminação de regimes especiais do PIS/Cofins 
com a criação da CBS será replicado na reforma do IPI. O governo 
pretende substituí-lo por um Imposto Seletivo sobre produtos 
geradores de externalidades negativas. 

Quais produtos serão ainda está em discussão. No mundo, esse 
tributo em geral recai sobre bebidas alcoólicas e cigarros. Aqui pode 
atingir também bebidas açucaradas e automóveis movidos a 
combustíveis fósseis. Ele não conseguirá repor toda a arrecadação do 
IPI. O governo estuda alternativas para manter as receitas. 

Comentário de Pedro Cafardo (Valor, 05/08/20) é oportuno: Se 
a reforma tributária acabar com o “imposto por dentro”, já terá 
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prestado um enorme serviço ao país. Essa tributação é uma 
aberração brasileira, difícil de explicar e motivo de chacota 
internacional. 

Tente entender a tributação “por dentro” de sua conta de luz 
para ver o cálculo não ser para civis mortais. Além da complexidade, 
há também a injustiça fiscal. O cálculo por dentro é um artifício 
matemático para promover um aumento da alíquota do imposto. 

Funciona assim: você compra um produto cujo preço base é R$ 
100. Com ICMS de 25%, você pagaria R$ 125 pelo produto, certo? 
Errado. O preço final iria, na verdade, para R$ 133,40 para o imposto 
“por dentro” ser de 25% do total, ou seja, a alíquota aparentemente 
seria de 25% mas iria para 33%. 

A coisa é complicada, mas não vale aprofundar. O importante é 
verificar: o imposto por dentro é uma ginástica matemática vinda de 
longe: dos anos 1960. Pela sua engenhosa complexidade, ela 
contraria o princípio da transparência tributária, previsto na 
Constituição. 

O tema já foi largamente discutido por especialistas. Durante 
muitos anos, o Supremo Tribunal Federal considerou o artifício como 
constitucional, sob o argumento de a Constituição nãoser explícita 
sobre isso. Caberia, portanto, a uma lei complementar determinar a 
base de cálculo do tributo. Em 2017, o STF mudou de posição, mas 
há contestações na Justiça sobre o passado e a discussão continua. 

O imposto por dentro, porém, foi uma clara manobra fiscal, 
durando décadas. É uma legítima “jabuticaba brasileira”. 

Contra-Proposta do Centro de Cidadania Fiscal 

O governo deveria aproveitar o momento histórico para propor 
uma reforma ampla dos tributos sobre o consumo, algo com ainda 
mais relevância diante dos estragos econômicos causados pela 
pandemia da covid-19, afirma o economista Bernard Appy, diretor do 
Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e ex-secretário-executivo e de 
Política Econômica do Ministério da Fazenda de 2003 a 2009. 
Concedeu entrevista a respeito (Valor, 27/07/20). 
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É a primeira vez, desde a Constituinte (1987-1988), quando 
surge uma chance de a federação – União Estados e municípios – e o 
Congresso, chegarem a um acordo sobre o tema. Há pouco mais de 
dez anos era uma discussão restrita a pouquíssimas pessoas.  

Hoje, é diferente. Uma reforma ampla pode sair. uma reforma 
ampla, junto a outras iniciativas, como o controle dos gastos, pode 
ser capaz de incentivar o crescimento econômico, estabilizar e reduzir 
a trajetória da dívida pública, que pode chegar a quase 100% do PIB 
em 2021. 

Sozinha, a Contribuição Social sobre Operações de Bens e 
Serviços (CBS), proposta pelo governo federal, não teria essa força. 
O novo tributo, não-cumulativo, substituiria o PIS-Pasep e a Cofins 
com uma alíquota única de 12%.  

A proposta deixa de lado impostos sobre o consumo cobrados 
por Estados e municípios. Desoneração da folha e mudança no 
Imposto de Renda ficam para depois. 

Estudo feito pelo economista Bráulio Borges, da LCA 
Consultores, a pedido do CCiF, mostra o PIB potencial do país poder 
aumentar 20% em 15 anos com uma reforma ampla. “Uma proposta 
ao levar em conta apenas PIS/Cofins representa de 10% a 20% 
desse impacto”, diz Appy, um dos autores do texto que serviu de base 
para a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 45, em tramitação 
na Câmara desde abril de 2019.  

Essa PEC propõe a criação do Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS) em substituição a cinco tributos sobre o consumo: ICMS, ISS, 
IPI, além do PIS-Pasep e da Cofins. Outra PEC, a 110, tramita no 
Senado e propõe a junção desses cinco e mais quatro. (Ver no quadro 
abaixo). 

No aspecto técnico, Appy considera alta a alíquota de 12% da 
CBS. Talvez seja uma compensação das isenções concedidas a 
produtos da cesta básica, transporte público, entre outros segmentos.  

O economista também vê problemas na falta de transição para 
o novo tributo. O período proposto, de seis meses após a aprovação 
da lei, seria muito curto para adequar sistemas de governo e 
empresas. 
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No lado positivo, a CBS simplificaria a legislação do PIS/Cofins. 
Ela tem mais de mil páginas e 70 mil processos em análise na Receita 
Federal. Também dá mais transparência à cobrança do tributo e tenta 
ser mais equilibrada entre os setores. Leia, a seguir, os principais 
pontos da entrevista. 

!  

Impacto econômico 

A tributária é a reforma mais importante do país para as 
próximas duas décadas, segundo Appy. Se alcançar todos os 
impostos sobre bens e serviços, teria forte impacto sobre o 
crescimento da economia.  

Isso vai ser necessário para aumentar a arrecadação, enquanto 
se mantém a carga tributária, e ajuda a estabilizar e reduzir a dívida 
pública. Esta disparou com as medidas de auxílio adotadas por causa 
da pandemia.  
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Esperava-se a dívida se aproximar dos 100% do PIB. A questão 
nos próximos anos seria a colocar essa relação de volta a uma 
trajetória de queda.  

Há três formas de garantir isso:  

1. conter despesas, e aí também entra a reforma administrativa,  

2. fazer uma reforma tributária ampla ou  

3. aumentar a carga tributária.  

Só a contenção de despesas não será suficiente. O estudo do 
economista Bráulio Borges citado acima simula a manutenção do teto 
dos gastos até 2036 com uma pequena flexibilização em 2027. Nela, 
em vez de a despesa crescer só pela inflação, seria ajustada pela 
inflação mais o crescimento da população, hoje em torno de 1% ao 
ano.  

Mesmo mantendo essa regra, “duríssima”, a dívida flutuaria em 
torno de 100% do PIB. Mantido o teto com a flexibilização, mas 
realizando uma reforma nos moldes da PEC 45, a dívida cairia até 
2036 para perto de 30% do PIB.  

O país precisa de medidas para aumentarem o potencial da 
economia. Entre elas, a reforma ampla tributária é a mais importante 
em horizonte de 10 a 20 anos. Honestamente, sem isso, é melhor ter 
aumento de carga em lugar de uma dívida crescendo de forma 
explosiva. 

Timing 

Para esse esforço não etrivial, o governo poderia aproveitar o 
momento, inédito na visão de Appy, quando o debate sobre a reforma 
está amadurecido, tanto em termos setoriais quanto federativos.  

Existe disposição do Congresso e boa parte das questões 
federativas estão encaminhadas. Os Estados apoiam uma proposta 
para acabar com benefícios fiscais e substituir o ICMS por um 
imposto cobrado no destino. Há reação dos grandes municípios, mas 
pode ser resolvida com negociação política. 
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É uma unanimidade inédita desde a Constituinte. A discussão 
sobre a reforma tributária, da qual o governo estava ausente até 
apresentar a CBS, ganhou corpo e participantes desde o ano passado.  

Em 2008, quando Appy participou de discussão similar, era algo 
restrito a pouquíssimas pessoas. Para o governo federal, a relação 
custo-benefício uma reforma ampla seria “claramente favorável”, 
porque haveria um crescimento da economia. Com ele se geraria 
mais arrecadação de impostos. Do ponto de vista setorial, o custo 
político para o governo, neste caso, seria o mesmo. 

Críticas à CBS 

A CBS já está sendo criticada por vários segmentos dos 
serviços. Eles reclamam do aumento da carga, uma reação agravada 
pela falta de um período de transição para o novo tributo.  

Pode se gastar um capital político. Ele tornaria inviável para 
este governo aprovar algo mais amplo.  

Para os setores econômicos, vale o mesmo raciocínio do custo-
benefício. Em termos relativos alguns segmentos podem ser menos 
beneficiados, mas em termos absolutos todos ganham. O setor de 
serviçose mais deve se beneficiar, porque o aumento de renda tende 
a afetar mais a demanda por serviços que por bens. 
  
Alíquota alta 

Analisada à parte de uma reforma mais ampla, a CBS melhora 
a legislação do PIS/Cofins e tenta ser mais equilibrada entre os 
setores econômicos. Mas deve haver um aumento de carga tributária, 
porque a alíquota parece ter sido calibrada para cima.  

O governo não divulgou como chegou aos 12% de cobrança. 
Simulações feitas no âmbito da PEC 45 e considerando um IBS de 
25%, alto em termos internacionais, a cobrança relativa ao PIS/
Cofins seria de 8%. Cálculos sobre outras propostas de IBS ficam 
entre 8% e 9%.  

A calibragem da CBS pode estar relacionada às isenções 
previstas na nova regra. Elas terão que ser compensadas, como a 
manutenção da desoneração da cesta básica. 
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Nas contas do economista fiscalista representa 0,4 ponto 
percentual na alíquota da CBS. Na PEC 45, a cesta é onerada, mas o 
imposto é devolvido para as famílias de baixa renda.  

Mesmo considerando as exceções, a alíquota está calibrada 
para cima. Se for aprovada, haverá um aumento de carga tributária. 
Appy sugere um dispositivo de redução automática de alíquota caso 
haja um aumento de carga. 

Falta de Transição 

Outra crítica se refere ao tempo de transição para o tributo, 
inexistente. Segundo a proposta da CBS, o recolhimento se iniciaria 
seis meses após a promulgação da lei.  

O governo e as empresas não conseguem se preparar em 
período tão curto. Isso exige um complexo ajuste de sistemas.  

Outro ponto é combinar a CBS, se aprovada, a um eventual 
imposto para juntar tributos estaduais e municipais, com um período 
de transição mais longo. Complicam a vida das empresas esses 
diferentes tempos de transição entre uma fase e outra da reforma.  

O governo defende a CBS poder ser “acoplada” depois às 
propostas já tramitando no Congresso. Do ponto vista técnico, seria 
melhor a reforma tratar, simultaneamente, de tributos municipais, 
estaduais e federais.  

A proposta do governo só deveria ser considerada uma 
alternativa em eventual fracasso de uma reforma mais ampla. 
Ninguém diz ser contrário a uma reforma abrangente. Não faria 
sentido, por ser algo extremamente positivo.  

Nesse sentido, o pedido de urgência para o projeto de lei da 
CBS pode ser um complicador nas discussões do Congresso. Depois 
de 45 dias, o projeto passa a trancar a pauta da Câmara. Mas isso 
deve dar uma boa ideia para onde o Congresso vai andar. 

Seis por Meia Dúzia 

Apresentada a proposta da CBS, representantes dos serviços 
condicionaram o apoio ao novo tributo à desoneração da folha de 
pagamentos, porque boa parte do setor é intensiva em mão de obra.  
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O governo deve insistir na criação de um imposto sobre 
transações eletrônicas, similar a uma CPMF. Para Appy, com isso o 
governo trocaria uma tributação altamente distorciva, a da folha, por 
outra, a CPMF.  

A questão sobre como financiar a desoneração é: vamos criar 
um tributo ruim ou corrigir as distorções distributivas e alocativas 
existentes sobre a tributação de renda? 

Eliminar benefícios fiscais, cujos alcances chegam a cerca de R$ 
500 bilhões por ano, seria outro caminho. A ideia vendida pelo 
governo, de a recriação da CMPF ser o único meio de fazer uma 
desoneração é uma indicação equivocada para o debate sobre as 
alternativas existentes. 

A proposta de reforma tributária encaminhada pelo governo 
desperdiça uma inédita oportunidade política, avalia o economista 
Bernard Appy. Segundo o diretor do Centro de Cidadania Fiscal 
(CCiF), esta é a primeira vez, desde a redemocratização, quando 
todos os governadores manifestam apoio a uma reformulação ampla 
no sistema, indo além dos impostos federais. Mas a equipe do 
ministro da Economia propôs uma reforma para avançar apenas 
sobre dois tributos da União. 

Com três projetos de reforma tramitando simultaneamente no 
Congresso, a abrangência das mudanças propostas tem motivado 
debate. A pasta da Economia quer que um novo imposto, a 
Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), substitua apenas os 
federais PIS e Cofins.  

Já Appy foi um dos formuladores da chamada PEC 45, 
apresentada pelo deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP). Ela propõe 
unificar cinco tributos: além do PIS e do Cofins, eliminaria o IPI 
(federal), o ICMS (estadual) e o ISS (municipal). No lugar deles 
entraria o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). 

Hoje, os 27 secretários de Fazenda apoiam uma reforma 
tributária semelhante à PEC 45, com algumas pequenas mudanças. 
Isso é uma revolução na forma de tributar no Brasil. Se houver a 
possibilidade política de aprovar uma reforma ampla, obviamente é 
muito melhor em lugar de aprovar uma reforma só de PIS/Cofins.  
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O impacto no crescimento é muito maior. O governo está 
querendo deixar de fora algo com uma possibilidade grande de 
conseguir equacionar. 

De acordo com Appy (Valor, 28/08/20), pequenos municípios 
também estão apoiando uma reforma nos moldes da PEC 45, mas 
ainda há resistência nas grandes cidades.  

Se o Congresso aprovar apenas a CBS agora, nesse governo 
não conseguirá aprovar uma reforma ampla para incluir o ICMS e o 
ISS. 

 Não se sabe se, no próximo governo, haverá o apoio de hoje. A 
CBS, como proposta pelo governo, deveria ser uma alternativa 
apenas se chegar a um impasse na reforma ampla, se ela esbarrar 
em questões federativas. 

Uma assessora especial do Ministério da Economia, sustenta 
não haver dicotomia entre a proposta do governo e a PEC 45. 
Segundo a tributarista, a União apoia uma reforma ampla, mas a CBS 
é um indicativo de “alinhamento”.  

Ela pode trazer em prazo mais curto alguns dos benefícios 
buscados por um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) mais 
abrangente. 

A adesão dos Estados a uma reforma mais ampla não pode ser 
vista sob uma ótica “romântica”, pois se deve a interesses 
conjunturais. Os Estados estão apoiando porque as finanças estaduais 
estão em condição ruim há muito tempo.  

Eles têm dificuldades para fazer a reforma dos gastos. Os 
estados entraram em uma guerra fiscal do tipo “race to the 
bottom” (corrida para o fundo), pela qual todo mundo diminui 
alíquotas e dá regimes especiais para atrair investimento, em prejuízo 
à arrecadação.  

Chegaram ao limite da tributação de energia elétrica, 
combustíveis e comunicações. Usaram e abusaram do regime de 
substituição tributária, incrementando a carga tributária. 

Os governos enxergam na reforma “uma oportunidade única” 
de resolver seus problemas financeiros, mas não dá para a União 



!  266

pagar mais uma conta como moeda de troca pelo apoio a uma 
reforma ampla. 

A PEC 45 tem muitos méritos, mas tem de se olhar esse 
contexto de uma maneira mais racional. A União está apoiando uma 
reforma ampla, mas não é só uma questão de quanto a União vai 
colocar em um novo fundo de desenvolvimento regional. Esta é uma 
exigência dos governadores como contrapartida ao apoio. 

Na real politk, é preciso aproveitar a oportunidade dada pela 
convergência política, mas há riscos fiscais a serem observados. O 
governo deveria potencializar o ambiente político favorável, mas com 
um processo de defesa muito grande contra o risco de criação de 
gastos adicionais.  

A proposta dos Estados veio com a recriação de um Fundo de 
Compensação de Exportações. Ora, se vai se criar um imposto sobre 
valor adicionado para permitir a compensação de créditos na 
exportação, não existe necessidade de um fundo. 

Risco Fiscal: Elevação da Carga de Impostos 

A reforma do complexo sistema tributário brasileiro é 
considerada crucial para aumentar o potencial de crescimento da 
economia do país. 

 Estudos apontam: a simplificação da estrutura de impostos 
poderia garantir um aumento de 20% da renda dos brasileiros nos 
próximos 15 anos. Outros efeitos dessa modernização são a melhora 
do ambiente de negócios, empresas mais competitivas e com mais 
segurança jurídica para destravar seus investimentos. 

Há pelo menos 30 anos, o Estado brasileiro tenta avançar nessa 
discussão, mas os resultados obtidos seguiram a direção oposta da 
simplificação e redução do peso dos impostos sobre empresas e 
cidadãos. O custo burocrático de pagar imposto no Brasil é o mais 
alto do mundo, segundo dados do Banco Mundial. 

Conforme relatório da instituição, analisando o ambiente de 
negócios de 190 países, as empresas no Brasil mais gastam tempo 
para administrar o pagamento de tributos. São 1.501 horas por ano 
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contra, em média, 317 horas na América Latina e Caribe, e 234 horas 
no mundo.  

O bom sistema tributário prejudica o mínimo possível o 
crescimento da economia, seja via piora da produtividade ou redução 
do investimento. 

Em julho de 2020, o governo enviou ao Congresso sua proposta 
de reforma. Ela prevê a criação de uma nova contribuição, fruto da 
junção do PIS e da Cofins. 

Foi um movimento de alinhamento do Executivo com o 
Congresso. Este já debate outras sugestões de mudança no sistema 
de tributos do país.  

A reforma carrega uma expectativa de grande melhoria do 
ambiente de negócios, a partir do momento quando o país tiver um 
sistema mais simples e com tratamentos mais homogêneos. Isso 
gera mais segurança jurídica para novos investimentos. 

O sistema tributário brasileiro está totalmente disfuncional. Por 
isso, é importante aproveitar a atual convergência política sobre o 
tema para avançar com a agenda. 

O “manicômio tributário” acabou contribuindo para o 
crescimento do Estado e a pesada carga de impostos. Ela representa 
33% do PIB. Por isso, os neoliberais defendem, inicialmente, um 
ajuste no tamanho do Estado. Tem de se inverter essa lógica. É 
preciso ver qual será o tamanho do Estado, para depois discutir qual 
é o arcabouço tributário. 

A mudança no sistema tributário precisa ter foco. A reforma 
precisa simplificar a vida do contribuinte. Ele perde centenas de horas 
todo ano para cumprir suas obrigações. Isso precisa ser feito sem 
aumentar o peso dos impostos. 

Ainda que seus detalhes permaneçam desconhecidos, o novo 
imposto sobre pagamentos elaborado pelo governo não é um 
microimposto e macula uma reforma conceitualmente positiva. O 
tributo em elaboração já recebeu a pecha desabonadora de “nova 
CPMF”. Ilustra as dificuldades de se reformar o sistema tributário 
antes de limitar a expansão do tamanho do Estado. 
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É estranho ter uma reforma conceitualmente positiva, como a 
do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), e depois vir com uma 
espécie de CPMF. Simplesmente, não se entende a lógica na CPMF de 
cobrar imposto de um produto não efísico.  

As estimativas de arrecadação de uma ‘nova CPMF’ são de R$ 
120 bilhões a R$ 130 bilhões, como apontam as estimativas do 
próprio governo. Logo, não é microimposto. 

Embora rejeite o apelido de “nova CPMF”, a equipe do ministro 
da Economia sustenta: o novo tributo compensaria a desoneração da 
folha de pagamento das empresas pretendida introduzir. Mas 
economistas são céticos sobre a suposta “neutralidade” do imposto, 
preocupação potencializada pela falta de informação sobre ele. 

O novo tributo sobre pagamentos deverá incidir sobre as 
transações da economia e não apenas sobre operações digitais. A 
contribuição sobre pagamentos ganha nova conotação em relação à 
CPMF por conta da digitalização da economia. Quando você torna a 
economia menos corpórea e mais incorpórea, a forma de rastrear 
essa economia é mais fácil pelo fluxo de pagamentos. 

Versão 4.0 do IVA 

As propostas de reforma tributária em análise no Congresso 
Nacional, inclusive a do governo, criam a versão “4.0” do Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA), disse ao Valor o professor Isaías Coelho, 
da Fundação Getulio Vargas (FGV), e ex-chefe do Departamento de 
Políticas Fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Hoje, estaríamos nas versões “1.0” e “2.0” do tributo. O novo 
desenho é classificado dessa forma porque alcança serviços e 
plataformas digitais, como é feito na Nova Zelândia e na Austrália. 
Também outros países implantaram esse tipo de tributação, mais 
recentemente, como a Bósnia-Herzegovina. Essa versão mais 
moderna ainda está em discussão na Europa. 

Os IVAs de primeira geração são aqueles cobrados apenas 
sobre mercadorias. Na segunda geração, são incorporados serviços. A 
versão “3.0” é caracterizada pelo cálculo dos créditos tributários pelo 
critério financeiro. E a “4.0”, pelo alcance das plataformas digitais. 
São chamados de “impostos de valor agregado” porque são cobrados 
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a cada etapa de produção, descontando o imposto pago na fase 
anterior. 

O PIS/Cofins, cuja reforma foi proposta pelo governo federal 
com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), é um IVA 
do tipo “2.0’.  

A proposta busca modernizá-la. Por exemplo, modificará a 
forma de cálculo para não ser necessário diferenciar, dentro de uma 
empresa, se a energia elétrica e a água consumidas foram utilizadas 
na produção ou na área administrativa. Ou se um tecido foi comprado 
para fabricar roupas para serem comercializadas ou para fazer 
uniforme dos funcionários.  

Isso acontece porque o PIS/Cofins permite as empresas se 
creditarem do tributo pago na compra de insumos para a produção. 
Mas não quando adquirem para suas atividades-meio. 

A proposta do governo transforma esse cálculo de crédito, 
chamado físico, em crédito financeiro. A empresa pode se creditar de 
tudo o que comprar.  

A descomplicação dá um “upgrade” no tributo para a versão 
“3.0”. Como a ideia é taxar serviços digitais, o CBS brasileiro passa 
para a versão “4.0”. 

Na visão do professor, a proposta do governo dá um passo na 
direção correta, mas é limitada, porque se aplica apenas a tributos 
federais. Câmara e Senado analisam desenhos mais ambiciosos. Eles 
incorporam também os tributos estaduais e municipais no IVA, 
formando o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). 

O Legislativo analisa desenhos mais próximos do adotado em 
160 países do mundo. O governo, porém, optou por outro caminho 
na tentativa de evitar a discussão empacar na reforma do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), como tem 
ocorrido nas três últimas décadas. 

O ICMS é muito pior em termos de complicação se comparado 
ao PIS/Cofins. Mas é difícil de resolver porque esbarra na questão 
federativa. 
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A dificuldade na criação do IBS não é de natureza técnica, pois 
o tributo já é consagrado e cobrado na maior parte do planeta. O 
empecilho está no debate político. 

O ICMS é um IVA da geração “1.0”, porque tributa só 
mercadorias. Serviços são tributados pelo Imposto Sobre Serviços 
(ISS), municipal.  

Os outros países juntam tudo em um só. A divisão gera 
controvérsias. Muito da confusão se dá por separar bens e serviços. 
Por exemplo, restaurante vende bens ou serviço? 

O governo também trabalha na reforma do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI). Trata-se de um IVA de geração “1.0, 
pois tributa apenas mercadorias. Ainda utiliza um conceito antigo: o 
da essencialidade, pelo qual produtos básicos pagam menos imposto 
se comparado aos considerados supérfluos. 

É muito arbitrário. Por exemplo, batom tem tributação alta, 
mas é essencial ou não? Para algumas pessoas, é bem de primeira 
necessidade. 

No padrão internacional, o governo cobra um Imposto Seletivo 
sobre produtos cujo consumo pretende desestimular. É o caso de 
bebidas e cigarros. Combustíveis fósseis também são tributados, pela 
produção de gases do efeito estufa e por seu potencial arrecadatório. 

A proposta de reforma tributária do governo federal seria 
complementada com a reforma do Imposto de Renda de pessoas 
físicas e pessoas jurídicas, e com a desoneração da folha, financiada 
por um novo tributo sobre transações. 

Tributação de Lucros e Dividendos 

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (Sindifisco Nacional) apresentou aos parlamentares e à equipe 
econômica uma proposta de tributação da renda capaz de alavancar 
as receitas em R$ 13,6 bilhões (Valor, 28/08/20). 

Dentre as sugestões, está o fim da isenção do lucro e 
dividendos, porém com o estabelecimento de faixa de isenção de R$ 
50 mil e a tributação de 70% do valor recebido na fonte com base na 
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tabela progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). 
Somente essa medida seria responsável por uma arrecadação de R$ 
50,444 bilhões. 

!  

Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), essa forma 
de tributar dividendos segue o modelo francês. Ele dá um crédito de, 
no caso da França, até a metade do imposto pago pela empresa. 

A liberação de um crédito para a pessoa física, no caso da 
proposta do Sindifisco, é de 30%. Evitaria, por exemplo, o risco de 
bitributação porque a empresa será tributada pela distribuição de seu 
lucro. 

Esse modelo não prejudicaria as pequenas empresas porque a 
proposta do sindicato também prevê uma diminuição do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). As alíquotas passariam de 15% 
sobre o lucro apurado mais um adicional de 10% sobre a parcela do 
lucro excedente a R$ 20 mil por mês para 11% mais adicional de 6%. 

Neste caso, a União teria uma perda de R$ 32,5 bilhões na 
receita. Ela cairia de R$ 103,2 bilhões para R$ 70,7 bilhões, mas por 
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outro lado reduziria as resistências para tributação do lucro e 
dividendos. 

Além disso, o Sindifisco Nacional ainda vai propor o fim da 
dedução dos juros sobre capital próprio. Isto geraria uma 
arrecadação de R$ 7,357 bilhões.  

Outra sugestão é acabar com a isenção sobre os lucros ou 
dividendo remetidos ao exterior. Neste caso, a ideia é retomar a 
alíquota de 15%. Isto alavancaria as receitas em R$ 9,143 bilhões. 

A ideia é apresentar a proposta de mudança na tributação da 
renda, incorporando o princípio da progressividade, ao relator da 
reforma tributária e aos presidentes da Câmara e Senador, além dos 
líderes de bancada do Congresso Nacional. O estudo também será 
encaminhado ao ministro da Economia e ao secretário especial da 
Receita Federal. 

Nos últimos dias, foi noticiada a possibilidade de atrelar a 
chamada Renda Brasil com um benefício de R$ 300 para os pobres ao 
fim das deduções no Imposto de Renda (IR). O presidente do 
Sindifisco afirmou ser contrário à medida até porque o fim das 
deduções não abriria espaço no teto de gasto para viabilizar o novo 
programa social do governo. Além disso, acabar com a dedução na 
saúde, por exemplo, significaria penalizar os idosos. 

A medida representaria um aumento de imposto para os idosos. 
Neste momento, o teto de gasto poderia ser flexibilizado pelo menos 
temporariamente para possibilitar o benefício de R$ 300 do Renda 
Brasil. 

Proposta Governamental de Reforma Tributária 

O ministro da Economia entregou, no dia 25/06/21, ao 
presidente da Câmara dos Deputados a segunda fase da Reforma 
Tributária. O Projeto de Lei trata da Reforma do Imposto de Renda 
para Pessoas Físicas, para Empresas e Investimentos. Segundo o 
Governo, a mudança trará simplificação e menos custo, redução de 
distorções e fim de privilégios sem reduzir as arrecadações da União. 

Aumentariam os impostos sobre os rendimentos do capital, ou 
seja, os impostos de dividendos. Supostamente, os impostos seriam 
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reduzidos para 30 milhões de brasileiros assalariados. Esses impostos 
sobre dividendos permitiriam a redução dos tributos para as 
empresas, de um lado, e do outro, aos assalariados. 

Em julho do ano 2020, o ministro da Economia apresentou ao 
Congresso Nacional a primeira etapa da proposta de Reforma 
Tributária. Naquela primeira fase, a proposta previa uma 
reformulação da tributação sobre o consumo com a criação da 
Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em substituição ao atual 
PIS/Cofins. 

Os principais pontos de mudanças propostas no Imposto de 
Renda são os seguintes 

Pessoa Física 

Pela proposta, a isenção de Imposto de Renda para Pessoa 
Física será atualizada para quem recebe salário mensal de até R$ 2,5 
mil. Hoje, a isenção é para quem tem salário de até R$ 1,9 mil.  

De acordo com o Ministério da Economia, essa mudança fará o 
número de brasileiros sem pagar o imposto de renda subir de 10,8 
milhões para 16 milhões. A medida representa um aumento de 31% 
na faixa de isenção. 

!  
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A alíquota de 27,5%, por exemplo, hoje é aplicada para quem 
tem salário a partir de R$ 4.664,68. Ela só incidirá para quem recebe 
a partir de R$ 5.300,01. 

Outra mudança está no desconto simplificado. Ele fixa em 20% 
o percentual de imposto de renda, independentemente do valor 
recebido. No projeto apresentado pelo Governo, essa opção fica 
restrita a quem recebe até R$ 40 mil por ano. Para o Ministério da 
Economia, a medida estimulará o contribuinte a pedir nota fiscal. 

A proposta permitirá ainda o contribuinte fazer a atualização 
dos valores dos imóveis. Hoje, na declaração, os imóveis são 
mantidos pelo valor original. Ao vender o bem, o cidadão precisa 
pagar entre 15% e 22,5% de imposto sobre o ganho de capital.  

Com a mudança, será permitido atualizar os valores 
patrimoniais, com incidência de apenas 5% de imposto sobre a 
diferença. Com isso, o contribuinte pagará menos impostos na hora 
de vender o bem. 

O projeto também contempla a tributação de lucros e 
dividendos recebidos de participação societária em empresas. Até 
agora, essas receitas eram isentas de imposto de renda, mas, pelo 
projeto, serão tributadas na fonte em 20%. Haverá uma isenção para 
até R$ 20 mil por mês para microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

Empresas 

Para as empresas, a reforma do imposto de renda permitirá 
redução da alíquota geral do imposto de renda em duas etapas: dos 
atuais 15% para 12,5% em 2022, e 10% a partir de 2023. O 
adicional de 10% para lucros acima de R$ 20 mil por mês permanece.  

Os pagamentos de gratificações e participação nos resultados 
aos sócios e dirigentes feitos com ações da empresa não poderão ser 
deduzidos como despesas operacionais. 
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A proposta também veda a possibilidade de deduzir juros sobre 
o capital próprio. Essa possibilidade foi criada quando era difícil ter 
acesso a crédito e as empresas precisavam se autofinanciar com 
recursos dos sócios. 

O projeto traz ainda novas regras para a reorganização de 
empresas e tributação do ganho de capital na venda de participações 
societárias. A medida impedirá o aproveitamento indevido de 
deduções na venda das participações societárias. 

A proposta também cria regras claras para apuração do ganho 
de capital em alienações indiretas de ativos no Brasil por empresas 
no exterior. Atualmente, pode haver uma empresa intermediária na 
venda de ativos para pagar menos imposto. 

As companhias deverão ainda fazer a apuração trimestralmente 
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido (CSLL). Hoje, há duas opções: trimestral e anual.  

Empresas com tributação anual precisam apurar e pagar 
estimativas mensalmente. Com o projeto de lei, será permitido 
compensar 100% do prejuízo de um trimestre nos três seguintes. As 
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empresas poderão fazer a aproximação das bases cálculos de IRPJ e 
CSLL. 

Investimentos Financeiros 

De acordo com a proposta apresentada pelo Governo, as 
operações em bolsas de valores terão uma alíquota fixa de 15% para 
todos os mercados. Hoje, varia entre 15% e 20%, dependendo da 
operação. Já a compensação de resultados negativos, agora limitada 
entre operações de mesma alíquota, poderá ocorrer entre todas as 
operações. 

!  

A apuração dos impostos devidos deixa de ser mensal e passa a 
ser trimestral. Já a aplicação em ativos de renda fixa, como Tesouro 
Direto e CDB, terá alíquota única de 15%.  

O projeto acaba com o atual escalonamento em função da 
duração da aplicação: 22,5% até 180 dias; 20% de 181 a 360 dias; 
17,5% de 360 a 720 dias e 15% acima de 720 dias. O projeto iguala 
o investidor com possibilidade de deixar o dinheiro investido mais 
tempo ao sem ter como fazer isso. 
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Os fundos abertos e fundos fechados (Multimercados) também 
terão alíquota única de 15%. Isso dará liberdade para o pequeno 
investidor entrar e sair do fundo sem pagar mais imposto por isso. 

A proposta ainda põe fim à isenção sobre os rendimentos 
distribuídos à pessoa física no caso de Fundos de Investimentos 
Imobiliários com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022. A 
tributação dos demais cotistas cai de 20% para 15% na distribuição 
de rendimentos, na amortização e na alienação de cotas. 

Reações Críticas à Reforma Tributária 

Helio Beltrão é engenheiro com especialização em finanças e 
MBA na Universidade Columbia. Como presidente do instituto Mises 
Brasil reagiu com a costumeira ideologia ultraliberal, apoiadora de 
neofascitas se eles protegerem os negócios dos “ricos” em O 
Mercado.  

Afirmou (FSP, 28/06/21): “os pretextos de venda da abjeta 
reforma de Guedes são os mesmos, com o populismo adicional de 
taxar ainda mais ‘o rico’, o perene vilão. Ao contrário, a taxação 
aumenta dramaticamente sobre a atividade empresarial e atingirá em 
cheio o pequeno, com a criação de mais um imposto para se somar 
aos mais de 80 impostos e contribuições atuais: o imposto sobre 
dividendos”. 

A carga tributária sobre as empresas é de 34% atualmente. 
Disse superar a de todos os 38 países-membros da OCDE, o grupo de 
países desenvolvidos. A carga pode ultrapassar 49%, se a vontade do 
ministro prosperar. 

“Em vez de estimular a atividade produtiva, Guedes pretende 
punir empreendedores e investidores”. Os estudos dos adeptos de 
von Mises indicam, mas não provam: “o aumento de taxação sobre a 
empresa reduz primordialmente os salários e o nível de emprego da 
empresa e de sua cadeia. O resultado, que Guedes bem conhece, é a 
diminuição global do investimento, do emprego e da renda”.  

Ora, nesse caso ele, depois de criticar, não apela para o 
populismo com uma inverdade? Impostos nunca impediram o 
multiplicador de renda e empregos!  
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Para o propagador da ideologia do Estado mínimo em uma 
sociedade extremamente desigual, “os recursos saem da sociedade 
para o buraco negro do governo”. 

O defensor conservador do status quo defende a reforma não 
ser aprovada, ou seja, muda o discurso sempre a favor de 
“reformas”. “Ruim sem a reforma, pior ainda com ela. Nem o mérito 
de simplificação possui. Não podemos esquecer o risco de o 
Congresso deteriorá-la ainda mais, como foi no caso do exorbitante 
preço cobrado para aprovar a privatização da Eletrobras”. 

Sua lamúria é a eterna lamentação como expressão de queixa 
ou de sofrimento por não ser ouvido. 

“Guedes não consultou os liberais no governo e muito menos 
sua base na sociedade. Prometeu ao assumir jamais aumentar ou 
criar impostos. Também prometeu redução de alíquotas, induzindo 
crescimento sem comprometer a arrecadação global. Em uma 
surpreendente reviravolta, pode virar herói de adeptos de 
Mercadante, Chauí e Maria da Conceição Tavares”. 

A direita mantém seu discurso de ódio à esquerda mesmo 
quando briga entre si. 

“Guedes pode ter lá suas racionalizações para justificar a 
tomada do dinheiro pelo Estado (não privatizou, os gastos 
aumentaram, e precisa lidar com o déficit), mas bem sabe: com essa 
reforma, cai o investimento, cai o nível de emprego e de renda. 

O defensor do liberismo econômico, pois não é um liberal 
igualitário, acha os neoliberais brasileiros terem força política por 
dominar corações e mentes dos ricaços – e dos editoriais da “grande” 
(sic) imprensa brasileira. “Um dos pilares de sustentação do governo 
tem sido o minguante apoio dos liberais – a saída de Salim Mattar e 
Paulo Uebel marcou o início do distanciamento. Agora Guedes trai o 
apoio restante em prol de satisfazer a Receita Federal. Com essa 
reforma, a casa cai!”  

Esse lenga-lenga é a falação duradoura e persistente feita com 
o intuito de obter seu pedido: isenção fiscal sobre lucros e dividendos 
em uma sociedade extremamente desigual em distribuição de renda. 
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A nova etapa da reforma tributária, proposta pelo governo na 
data de 25 de junho de 2021, pode custar caro para companhias 
abertas importantes da bolsa brasileira. Bancos e a Ambev estão 
entre os mais prejudicados, caso medidas como tributação de 
dividendos e fim da dedutibilidade de juros sobre capital próprio 
sejam aprovadas. 

Esse risco tem sido incorporado no preço das ações. Após 
queda quase generalizada das ações no dia do anúncio, os papéis de 
bancos estenderam as perdas. 

Quem paga muito juros sobre o capital próprio, como bancos e 
empresas de telecomunicações, mais sofreria. “Seus lucros cairiam 
em cerca de 5% e 9%, respectivamente, em 2023”, dizem os 
analistas do BTG-Pactual, ao citar o efeito negativo também em 
Ambev. Isso ocorre porque as empresas perderiam o benefício fiscal 
atual com a distribuição de rendimento sobre juros sobre capital 
próprio. 

Não é possível cravar o desfecho dessa reforma. Ela ainda 
tende a ser discutida pelo Congresso. O risco de a iniciativa avançar 
adentra o preço das ações. 

Com o aumento da tributação, o preço da ação precisa cair para 
o novo especulador ter o mesmo retorno sobre o papel. Esse tema 
ainda é bastante complexo e a discussão deve se alongar no 
Congresso.  

As ações vistas pelos investidores como “bond proxies” – papéis 
com características semelhantes à renda fixa – também podem ser 
penalizadas, pois os dividendos perderiam competitividade em 
relação aos rendimentos dos títulos. Nesse caso, as empresas de 
serviços públicos, conhecidas como “utilities”, podem se enquadrar 
neste grupo. 

Alguns dos setores potencialmente mais afetados seriam 
financeiro, petróleo e gás, serviços públicos e imobiliário. Sofreriam 
menos varejo, agronegócio e transporte. 

Este é um exercício simplificado com a hipótese de o Congresso 
aprovar a proposta do governo conforme foi apresentada: “raramente 
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acontece”. Pelo desempenho após o anúncio, boa parte do efeito já 
estaria precificado. 

Além dos “perdedores” da reforma tributária, os profissionais de 
mercado também elegeram possíveis nomes a ganhar com a medida. 
A proposta tributária seria potencialmente positiva para as 
seguradoras dos bancos, por exemplo, Caixa Seguridade e BB 
Seguridade.  

Como as empresas não são afetadas pelo fim da dedutibilidade 
de juros sobre capital próprio, porque só pagam dividendos, o 
impacto nos lucros deve ser positivo. Nesses casos, o benefício da 
redução na taxa de Imposto de Renda compensaria mais face a 
tributação sobre a parte dos dividendos recebidos de suas joint 
ventures. 

O impacto negativo do fim dessa dedutibilidade seria 
compensado pela redução da taxa de imposto sobre as empresas 
para 29%, referente à nova taxa estatutária ou a taxa de imposto 
efetiva. Os mais prejudicados seriam bancos, Porto Seguro, Itaúsa e 
XP. 

A restrição proposta pelo governo à declaração simplificada do 
Imposto de Renda para pessoas físicas tem potencial para afetar mais 
de 11 milhões de contribuintes, seja pelo aumento da burocracia para 
declarar o tributo, na direção contrária à simplificação, seja pelo 
aumento efetivo da carga tributária para quem não tem despesas a 
deduzir. 

A mudança veda o uso dessa possibilidade para rendas 
superiores a R$ 40 mil por ano. Tem o potencial de criar resistências 
políticas à proposta em um grupo de contribuintes mais claramente 
identificado como classe média. 

A declaração simplificada hoje vale para todas as pessoas 
físicas, com a alternativa de abater 20% do imposto devido sem 
precisar apresentar comprovantes, até o limite de R$ 16 mil. Pelo 
projeto do governo, só quem tiver renda de até R$ 40 mil por ano 
(R$ 3,3 mil por mês) poderá continuar a utilizar tal modelo. 

Pensando em valores do imposto a ser pago, isso prejudicará 
mais quem ganha entre R$ 40 mil e R$ 80 mil, mas afetará a todos. 
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Muita gente deixa de declarar no Modelo Completo, mesmo podendo 
ganhar um pouco mais, para não ter o risco de cair na malha fina e 
ter de se explicar à Receita Federal. 

O grupo com renda entre R$ 40 mil e R$ 83,7 mil deve ter 
aumento de carga, em decorrência dessa alteração. No governo, já 
há expectativa de o Congresso elevar o valor máximo de renda anual 
com permissão de declaração simplificada. 

No Modelo Completo, o contribuinte pode abater do imposto 
gastos com saúde, educação (até o limite de R$ 3,5 mil por ano), 
Previdência Privada e dependentes. Mas, para isso, precisa comprovar 
as despesas e declará-las individualmente no ajuste anual. 

De acordo com dados da Receita Federal, 10,9 milhões de 
pessoas recebem mais de R$ 45 mil e adotaram o Modelo 
Simplificado para declarar seus rendimentos e conferir o imposto a 
ser pago ou restituído, contra 4,6 milhões usuários da planilha 
completa. Entre os com renda menor, 6,4 milhões declaram no 
Modelo Simplificado e 8,2 milhões no Completo. 

Além do aumento da burocracia, a mudança na regra afetará 
mais aqueles sem gastos com educação e, principalmente, com 
saúde. Eles não terão despesas para deduzirem do imposto a ser 
pago, o que levará a aumento da carga tributária.  

A mudança também significará uma forma indireta de a Receita 
Federal fiscalizar os rendimentos de médicos e outros profissionais de 
saúde, ao aumentar a demanda por emissão de notas fiscais. 

Segundo críticos da proposta de Reforma Tributária, o governo 
errou na calibragem ao impedir a dedução de despesas com juros 
sobre capital próprio e compensar a tributação de dividendos com 
uma redução de cinco pontos percentuais do imposto de renda 
cobrado das empresas. 

“O governo errou na mão. As mudanças vão onerar mais as 
empresas, especialmente o investimento estrangeiro”, afirma o 
economista Bernard Appy (Valor, 28/06/21). “Uma reforma tem de 
aumentar o potencial de crescimento de longo prazo. Essa faz o 
contrário.”  
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O efeito seria as empresas passarem a se financiar mais com 
dívida e menos com capital próprio. Para ele, seria negativo ao 
autofinanciamento. 

O projeto enviado pelo governo ao Congresso prevê os 
dividendos serem tributados na fonte com alíquota de 20%. O 
imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) passaria de 15% para 
10%, mais um adicional de 10% para lucros acima de R$ 20 mil por 
mês, além dos 9% da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). Hoje, as empresas pagam até 34% de IRPJ, incluindo a CSLL. 
Não é de se duvidar os congressistas aumentarem a redução da 
alíquota do IRPJ para neutralizar o efeito da tributação de dividendos.  

O governo também não estabeleceu na proposta um 
mecanismo de retenção de lucros. Alguns países aplicam alíquota de 
IR maior para quem distribui lucro e alíquotas regressivas para quem 
retém lucro para o autofinanciamento. Isto é um incentivo à atividade 
produtiva. 

Ainda sobre a tributação de dividendos, há um potencial risco 
de distorção com a faixa de isenção para micro e pequenas 
empresas. Pelo projeto, estão isentos da taxação valores de até R$ 
20 mil por mês. Haverá planejamento tributário para se beneficiar. 

Estabelecer um limite para mudar totalmente a forma de 
tributação não é o recomendado a fazer em livros-texto de Finanças 
Públicas. É um erro de restruturação do sistema tributário. 

A tributação de dividendos pode imprimir mais progressividade 
ao sistema tributário nacional, porque as altas rendas são recebidas 
por dividendos e ficam isentas para pessoas físicas. O limite de 
isenção é baixo, pois há microempresas onde o recebimento de 
dividendos se confunde com a renda da pessoa física “pejotizada”. 

É diferente de receber dividendo de uma grande corporação. O 
microempresário recebe os valores como parte de sua remuneração, 
não há uma distinção muito clara entre pessoa física e jurídica em 
termos de rendimento. Uma solução melhor seria uma tabela 
progressiva para tributação de dividendos. 
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O argumento de “tributar dividendos é tributar duas vezes a 
empresa” não pode ser aplicado a todas as situações. O caso das 
pequenas é diferente do de acionistas de grandes empresas.  

Embora a grande empresa seja tributada como pessoa jurídica, 
a renda recebida por seu acionista na distribuição de lucros não se 
confunde com a renda da pessoa jurídica. SA não é MEI... 

Surge a contumaz retórica reacionária contra qualquer reforma 
a favor da progressividade tributária: “tributar dividendos pode 
afastar investimentos estrangeiros, pois reduz o ganho do investidor”. 
Ora, ora... 

A justificativa de a medida afastar a ‘pejotização’ também não 
faz muito sentido. A pejotização não é um fenômeno explicado 
apenas pela isenção na distribuição de lucros, muito antes pelo 
contrário: diminui os encargos trabalhistas para as empresas. A 
isenção é uma compensação para os trabalhadores pejotizados com 
atribuição de pagar Planos de Saúde e VGBL de modo a compensar as 
perdas dos benefícios trabalhistas. 

Quando ela não é fraudulenta, e muitas vezes não é mesmo, a 
constituição de pessoa jurídica para prestação de serviços se justifica 
pelos ganhos de escala, especialização, de organização e 
profissionalização. “Se ideia é gerar mais empregos, o ideal seria 
conceder alguma isenção linear sobre a contribuição previdenciária na 
primeira faixa de salários”, diz um advogado tributarista, confundindo 
empregos com ocupações e contribuição previdenciária com 
tributação. 

A tributação de dividendos, com isenção para os valores de até 
R$ 20 mil mensais pagos por empresas de pequeno porte, não deve 
ser grande desestímulo à chamada pejotização, fenômeno pelo qual o 
prestador de serviço se constitui como empresa e dessa forma 
recolhe os tributos, entre eles o Imposto de Renda (IR), como pessoa 
jurídica e não como pessoa física. O efeito das mudanças tributárias 
propostas pelo governo para o IR deve ser limitado sobre a 
pejotização, avaliam especialistas. 

A opção pela tributação no lucro presumido, modelo usado na 
pejotização, continuará atraente para boa parte desses prestadores 
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de serviços, aponta o economista Bernard Appy, diretor do Centro de 
Cidadania Fiscal (CCiF) (Valor, 30/06/21).  

A proposta do governo estabelece isenção para dividendos de 
até R$ 20 mil mensais e a redução da alíquota básica de IR para as 
empresas. A combinação das duas medidas, no caso de empresas 
com pagamento de dividendos no limite de R$ 20 mil mensais, vai 
reduzir a carga tributária sobre lucro das empresas do presumido dos 
atuais 9,6% para 7,6% a partir de 2023. 

A conta considera carga de Imposto de Renda e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), base presumida de 32% já 
aplicada para o setor de serviços e um lucro equivalente a 80% do 
faturamento. E já considera a redução da alíquota básica de IR de 
15% para 10% a partir de 2023, conforme proposto pelo governo. A 
alíquota de IR de 12,5%, a alíquota transitória a ser cobrada em 
2022, de acordo com a proposta, a carga do presumido seria de 
8,6% sobre o lucro, nos mesmos critérios. 

Ser pessoa jurídica continua mais vantajoso em relação a ser 
tributado na pessoa física, como empregado, porque nesse caso a 
mudança proposta para a tabela progressiva reduz a carga de IR de 
23% para 22%, compara Appy. As pessoas físicas não estão 
submetidas à CSLL. 

“Se as mudanças tiverem efeito de desestimular a pejotização, 
será muito pequeno, porque ser pessoa jurídica vai continuar sendo 
bom negócio. No fundo a ideia parece boa, mas a implementação é 
muito ruim”, avalia Appy. 

A proposta do governo propõe a isenção de dividendos no valor 
de até R$ 20 mil mensais para as empresas de pequeno porte. Na 
definição da legislação atual isso engloba as empresas com 
faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, mesmo não dentro do 
Simples. 

A opção pela tributação na pessoa jurídica geralmente 
considera também a tributação global, envolvendo não somente os 
tributos pagos pelo trabalhador como também pelo tomador de 
serviços. Teoricamente, isso influencia no valor da remuneração do 
prestador de serviços. Quando se leva isso em consideração, a opção 
pelo lucro presumido continua ainda mais vantajosa. 
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Por exemplo, no caso de uma renda mensal de R$ 40 mil, os 
tributos pagos como pessoa jurídica, no presumido, somariam R$ 
9.972 ao incluir IR, CSLL, PIS/Cofins e 2% de ISS , já considerando 
as mudanças propostas pelo governo a partir de 2023, inclusive com 
a tributação sobre dividendos A mesma renda, na tabela progressiva 
de pessoa física, pagaria IR de R$ 9.988,75. A contribuição 
previdenciária como trabalhador pessoa física, a ser paga pelo 
empregador, porém, seria de R$ 8 mil. 

A isenção para dividendos de até R$ 20 mil mensais deve 
beneficiar a maior parte dos prestadores de serviços hoje na 
pejotização. Pode mudar um pouco essa conta a alteração do PIS e 
da Cofins, caso o caminho seja a unificação na Contribuição sobre 
Bens e Serviços (CBS), conforme proposta anterior do próprio 
governo federal. 

Appy ressalta: quem tem renda de R$ 20 mil ao mês está entre 
os 2% mais ricos do país. A isenção é o pior aspecto do projeto do 
governo federal, pois vai beneficiar grande parte das pessoas 
jurídicas abaixo dos R$ 20 mil mensais em dividendos, mas pessoas 
físicas ricas. 

Para o diretor do CCiF, é provável a mudança resultar em 
planejamento tributário a ser feito por quem está acima dos R$ 20 
mil em dividendos. A tendência será deixar o máximo de despesas na 
empresa em vez de colocar na pessoa física. Para o economista, um 
caminho melhor para o governo seria calcular o lucro na empresa e 
levar para a tabela de tributação de pessoa física. 

Um outro aspecto polêmico da proposta do governo federal é a 
isenção de IR a dividendos de até R$ 20 mil mensais restrita a 
microempresas e empresas de pequeno porte. Ela poderá ser 
contestável no Judiciário, sob o princípio constitucional da isonomia 
tributária. 

A tributação de dividendos pode trazer de volta o contencioso 
sobre a distribuição disfarçada de lucros, uma forma de remunerar os 
acionistas de modo simulado para escapar da tributação. Essa 
distribuição disfarçada ocorre normalmente por meio de operações 
entre empresa e acionistas com preços artificiais, em condições de 
favorecimento, como o pagamento de aluguel acima do mercado ou 
venda de um bem da empresa em valor inferior. 
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Não há como tributar dividendos sem reduzir a carga da pessoa 
jurídica. Não haveria problema em mudar a tributação da pessoa 
jurídica para a pessoa física recebedora dos dividendos caso não se 
somem os novos 20% aos 34% impostos já existentes. 

Isso seria impraticável para as empresas. O ideal seria uma 
tributação progressiva nos moldes do imposto de renda da pessoa 
física e não apenas criar uma faixa de isenção. 

A tributação de dividendos e o fim dos juros sobre capital 
próprio (JCP), se aprovados, podem levar as empresas listadas na 
bolsa a repensar a estratégia de proventos e, eventualmente, reduzir 
a distribuição de lucro. Passa a ser mais interesse para algumas 
companhias reinvestir em vez de distribuir mais dividendos e os 
programas de recompras de ações aumentarão. 

Desta maneira, a empresa poderá distribuir a parte obrigatória 
por lei (25%) via dividendos e o restante aplicar em programas de 
recompra de ações. Assim, o acionista paga um imposto menor na 
venda de seus papéis, de 15%, em vez de pagar a alíquota proposta 
de 20% sobre dividendos. 

Entre os maiores afetados pelas novas regras estariam os 
bancos. Os bancos brasileiros pagaram montantes significativos de 
dividendos e JCP, nos últimos anos, resultando em benefícios fiscais e 
uma taxa efetiva de imposto mais baixa, contribuindo para o lucro 
líquido recorrente. As instituições financeiras tiveram alíquota de 
imposto efetiva de cerca de 25%, contra 45% de imposto sobre as 
empresas. 

Quanto ao tamanho desse benefício fiscal, potencialmente, 
representaria 13% do lucro líquido recorrente em 12 meses referente 
aos bancos brasileiros. A tributação dos dividendos e o fim do JCP 
colocariam em risco esse benefício. 

A tributação em cascata dos dividendos e o fim da 
dedutibilidade do JCP aumentarão, em termos reais, a carga fiscal 
sobre empresas e investidores, afirma a Associação Brasileira das 
Companhias Abertas (Abrasca). Segundo a entidade, o peso tributário 
brasileiro sobre o setor privado, de 34% em média, é alto comparado 
a outros países. Isso ocorre, conforme a associação, porque no país, 
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há incidência de vários tributos sobre o resultado, além do imposto 
de renda. 

A carga brasileira está acima da praticado nos Estados Unidos, 
de 21%, e na zona do euro, com média 23,9%. Mesmo com a 
redução de 2,5 pontos percentuais do imposto de renda sobre 
pessoas jurídicas, a taxação ainda se manteria acima da média, em 
31,5%. 

A simplificação das regras de tributação com o fim do “come-
cotas” semestral – uma antecipação de cobrança de imposto de renda 
incidente sobre Fundos de Investimento – e a unificação de alíquotas 
em 15%, no caso da tributação sobre ganho de capital, com o fim da 
progressividade de taxação, é vista como positiva. A simplificação das 
alíquotas principalmente na renda fixa tira o foco dos benefícios 
fiscais na hora de formatar um produto. 

Quanto à reação de O Mercado, no médio prazo, ele acaba se 
estabilizando, porque a questão de tributação passa a não ser mais 
determinante na alocação. O texto enviado nunca é o aprovado, 
porque muda muito na Câmara de Deputados. 

Aumento ou Não de Carga Tributária sobre Pessoa Jurídica 

Segundo Fernando Torres (Valor, 28/06/21), “se é verdade os 
preços das ações refletirem a expectativa sobre os lucros futuros das 
companhias, faz sentido o Ibovespa ter caído no dia do anúncio da 
Reforma Tributária”. 

O projeto de lei (PL) de reforma tributária aumenta de forma 
sensível a tributação do Estado sobre o lucro corporativo. Não só pela 
tributação dos dividendos em 20%, mas também pelo fim dos juros 
sobre capital próprio (JCP). 

Talvez até as ações devessem ter caído mais. Mas, como se 
trata apenas de um PL enviado ao Congresso, os investidores ainda 
não colocaram nos preços dos papéis todo o efeito potencial das 
mudanças.  

É preciso ponderar o impacto das medidas pela probabilidade 
de um governo enfraquecido conseguir aprová-las. Algumas delas são 
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bastante impopulares para apoiadores de primeira hora do capitão 
reformado, como empresários, agentes do mercado e a classe média. 

O projeto também traz benesses. Essas são fáceis de aprovar – 
e o risco, do ponto de vista fiscal, é apenas elas passarem no 
Congresso. 

Para quantificar a mudança, as grandes empresas não 
financeiras estão sujeitas hoje a uma alíquota nominal de 34% de 
tributos sobre o lucro, sendo 25% de IRPJ e 9% de CSLL. Para os 
bancos, a tributação é de 45%, em parte repassada na “cunha fiscal” 
do spread de crédito. 

Essa cunha total é elevada para os padrões internacionais. Era 
apontada por muitos como o motivo para a rara opção nacional pela 
isenção da tributação dos dividendos. É existente apenas na Estônia 
entre os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 

Os defensores da política dizem ser mais prático cobrar o 
tributo em uma fase única, de centenas ou milhares de grandes 
empresas, em lugar de ser em duas fases. Isso agrega a 
complexidade de controlar os dividendos distribuídos a milhões de 
beneficiários. As várias páginas do PL dedicadas a tentar evitar a 
distribuição disfarçada de lucros é uma evidência do problema. 

Mas, para além da experiência internacional mostrando ser 
possível trabalhar com as duas fases, há estudos apontando: tributar 
o dividendo eleva o poder distributivo. 

 Para trocar um sistema de fase única pelo de fase dupla, 
porém, o governo precisaria fazer uma escolha política e decidir se 
manteria a carga, imposta às empresas e seus acionistas, ou a 
arrecadação em caixa. A equipe neoliberal optou pela segunda opção. 
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Pela regra atual, em exemplo didático, para cada R$ 100 
obtidos por uma empresa de lucro, R$ 34 devem ser recolhidos como 
IRPJ e CSLL (veja detalhes na tabela).  

Com as regras propostas, o tamanho da cunha subiria para R$ 
45 em 2022, e cairia para R$ 43 a partir de 2023. Isso se explica 
porque o IRPJ está sendo reduzido em apenas 5 pontos percentuais, 
em duas parcelas anuais, com a tributação nominal caindo a 29%. 

A conta acima da carga fiscal total de 43%, porém, mostra o 
efeito econômico das novas alíquotas propostas. Esse seria o peso 
quando o lucro fosse de fato distribuído no tempo. 

Mas as empresas não distribuem 100% do lucro porque parte 
do resultado é reinvestido no negócio e, potencialmente, vira ganho 
de capital, passando a ser tributado em 15%. O governo sabe disso.  

Com medo de ter perda muito grande de arrecadação, inclusive 
eventualmente motivada pelo pagamento menor de proventos pela 
tributação, o governo calibrou as alíquotas para tentar não perder 
arrecadação no curto prazo. 
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Quando se pensa na distribuição de 25% do lucro como 
dividendo – o mínimo determinado a ser pago pela CVM no Brasil –, a 
alíquota combinada da tributação em duas etapas fica perto de 35% 
em 2022 e cai a 32,6% a partir de 2023 - próximo dos atuais 34%. 

Pareceria menos pesado, a não ser por um motivo: o fim do 
benefício de dedução fiscal, quando o lucro é distribuído a título de 
juros sobre capital próprio. Esse instrumento foi criado na época da 
extinção da tributação sobre dividendos e do fim da correção 
monetária de balanços, em 1995. Servia, informalmente, como uma 
maneira de evitar as empresas pagarem tributo sobre uma parcela do 
incremento de capital para apenas corrigir seu patrimônio líquido — 
no caso, pela TJLP. 

 Esse instrumento reduz hoje em muito a alíquota efetiva de 
tributos sobre o lucro especialmente de grandes companhias da 
bolsa. Embora na teoria a tributação sobre o lucro das empresas seja 
hoje de 34%, na prática, ela fica bem abaixo disso, mais na casa de 
22%, em grande parte por causa do JCP. 

Vale, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, 
Ambev, Telefônica, B3, BTG Pactual, Copel, Hypera, Cteep, 
Neoenergia, Engie e Lojas Americanas foram as 15 empresas abertas 
com maior pagamento de JCP, em 2020. É possível estimar: pagariam 
R$ 15 bilhões a mais em tributos sobre o lucro com impacto fiscal 
líquido de R$ 9 bilhões, porque quem recebe JCP paga 15%. 

O efeito das medidas propostas sobre o lucro corporativo é 
portanto duplo: a alíquota efetiva tenderá a crescer para perto da 
nominal, prevista ser de 29%. E será acrescida do impacto dos 20% 
sobre os dividendos. 

Para base de comparação, desde a reforma de Trump, nos 
Estados Unidos, as empresas americanas pagam 21% e o dividendo 
regular é isento até US$ 40 mil. É tributado acima em alíquotas 
progressivas de 15% a 20%. 

A conta poderia ter sido outra – e o IRPJ caído mais —, caso o 
governo não tivesse optado por corrigir a faixa de isenção da tabela 
de IRPF (pessoa física) para R$ 2,5 mil. É a tentativa de atender a 
uma promessa de campanha, embora distante do compromisso do 
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populista de direita isentar quem ganhasse até cinco salários 
mínimos. 

A benesse prometida para o IR da pessoa física, porém, é 
limitada, porque o governo quer permitir o desconto de 20% da 
renda bruta de quem faz declaração simplificada só para quem ganha 
menos de R$ 40 mil. Na prática, mesmo com a correção da tabela, 
quem ganha mais de R$ 3,5 mil por mês pode vir a pagar mais IR se 
não tiver despesas dedutíveis para declarar. 

O fim da tabela regressiva para aplicações de renda fixa as 
coloca a estar sujeitas à taxação de 15%, independentemente do 
prazo. A medida não pune a preferência pela liquidez e pode ter 
impacto no encurtamento do prazo médio da dívida pública. 

Já “o bode na sala” (“boi-de-piranha” ou “desvio de atenção 
para passar a boiada”) parece ser a tributação dos rendimentos 
pagos pelos Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) e do recém 
criado Fiagro (com direito a derrubada de veto). Embora defensável 
do ponto de vista distributivo, fica difícil justificar por qual razão 
tributar os dois produtos se as aplicações análogas via renda fixa em 
LCI, LCA, CRI e CRA seguiriam isentas. 

Ideólogo em Governo versus Necessidade de Entrega de Resultados 

Bruno Carazza é mestre em Economia, doutor em Direito e 
autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema 
político brasileiro”. Em sua coluna (Valor, 28/06/21), destaca a ironia 
do destino: coube ao dito ultraliberal Paulo Guedes propor a extinção 
da isenção de impostos sobre lucros e dividendos imensamente 
benéfica à sua classe alta.  

O Projeto de Lei no 2.337/2021, entregue pelo ministro da 
Economia ao presidente da Câmara, impõe a cobrança de 20% sobre 
a distribuição de ganhos de pessoas jurídicas a seus sócios. 
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Conforme pode ser visto no gráfico, a legislação atual contribui 
para a tão criticada regressividade na cobrança de tributos no país. 
Segundo dados da Receita Federal com base nas declarações de IRPF 
do ano fiscal de 2019, quanto mais ricos, maior a parcela dos 
rendimentos originada da distribuição isenta de lucros e dividendos 
(linha amarela) – e menos se paga proporcionalmente em imposto de 
renda (linha azul). 

Guardadas as devidas proporções, o Brasil também tem seus 
Warren Buffetts, Jeff Bezos e Bill Gates. Os 3.049 brasileiros 
declarantes de ter recebido mais de R$ 1,1 bilhão em 2019 (o 0,01% 
mais rico) pagaram uma alíquota efetiva de 1,7% de imposto de 
renda no ano passado. Nesse sentido, a iniciativa do Ministério da 
Economia de reabrir a discussão sobre a tributação do “andar de 
cima” é importante, embora pouco ambiciosa. 

Ao manter uma faixa de isenção para os lucros distribuídos por 
optantes do Simples até o limite de R$ 20 mil por mês, Guedes 
restringe bastante o impacto da medida. Também ficaram de fora 
outros benefícios para a pretensa “classe média”, como as deduções 
de despesas de saúde e educação, ou a criação de novas alíquotas 
para as rendas mais altas. 

De toda forma, é um começo. A aposta agora é saber o que 
será mais difícil:  



!  293

• vencer a resistência da elite contra o fim da isenção ou  

• ver a esquerda defender uma proposta vinda de Paulo Guedes. 

Resposta às Críticas pela Secretaria da Receita Federal 

Preocupada com a interpretação do setor privado sobre a nova 
tributação de dividendos, a equipe econômica fez um levantamento 
no qual mostra o Brasil se alinhar aos países da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) quando se soma 
cobrança de Imposto de Renda nas empresas e a alíquota que, pela 
proposta enviada ao Congresso, incidirá sobre dividendos. 

Em entrevista ao Valor (30/06/21), o secretário da Receita 
Federal, José Tostes, destacou não ser o melhor caminho somar um 
tributo incidente sobre empresas com um sobre as pessoas físicas, 
mas, diante dos rumos da discussão no setor privado após o envio do 
projeto, a tabela preparada mostra claramente ser equivocado dizer o 
Brasil vai tributar mais as empresas para padrões internacionais. 

A tributação dos dividendos, até então isentos, é sobre a 
pessoa física do sócio. Há, talvez de forma involuntária, uma 
confusão feita entre a tributação da pessoa jurídica versus a 
tributação da pessoa física.  

No tocante à pessoa jurídica, a SRF estará promovendo uma 
redução de cinco pontos percentuais nas empresas. Está retirando 
uma isenção na distribuição dos dividendos para pessoa física – e 
esse ônus recairá sobre as pessoas físicas. Não é muito adequado 
fazer essa junção indevida entre pessoa jurídica e física como uma 
pessoa só. 

 Ele critica diretamente as contas para afirmar, com a reforma, 
a tributação das empresas estaria subindo para 43%. Se for 
considerar os 43%, de forma equivocada considerados elevado, essa 
carga está completamente alinhaa com a tributação conjunta de 
pessoa física e jurídica da OCDE. Confira a tabela abaixo. 
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No documento da equipe econômica, a mediana da somatória 
das alíquotas da amostra de 36 países ficou em 43,8%, e a média, 
em 41,4%. Os dados mostram de forma cabal: o Brasil hoje está 
desalinhado do mundo porque cobra 34% no nível da empresa e zero 
na pessoa física [dividendo distribuído]. Agora está indo para 43%, 
tirando uma isenção indevida de um rendimento.  

A proposta feita coloca o Brasil no padrão da OCDE. Muita 
gente indevidamente está comparando os 43% com a média da 
OCDE apenas na pessoa jurídica, é preciso comparar com a soma. O 
Brasil continuará não sendo um país de tributação elevada. 

Para empresas, a cobrança vai cair de 34% para 29%, redução 
bastante pronunciada. Lamentavelmente, tem tido muito menos 
destaque. 

Não aumentará a carga tributária das empresas. Haverá queda 
nessa carga mesmo considerando o fim do mecanismo de Juros Sobre 
Capital Próprio (JCP). Hoje, reduz o imposto a pagar. 

Em levantamento das maiores empresas pagadoras de JCP, 
porém, em alguns casos a economia com o instrumento é maior. Isto 
se for comparada à redução dos 5 pontos percentuais propostas para 
o IRPJ.  

Além disso, caso a tributação passe a ser feita em duas fases, e 
sobre contribuintes distintos (pessoa jurídica e seus sócios, em caso 
de distribuição), os 43% da nova alíquota combinada superam os 
34% da alíquota nominal atual. Ora, aumentou o déficit fiscal e os 
mais ricos têm de arcar com o ônus! 

Para o secretário, o JCP acabou virando apenas “mais um 
privilégio” fiscal e não atingiu, em todo o seu período de vigência, o 
objetivo de melhorar a estrutura de capital das empresas. Ele e os 
demais técnicos da Receita citam estudo do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e do próprio fisco. Ambos comparam com o 
período de cinco anos antes e depois do JCP, apontando nessa 
direção. 

Em relação aos 20% propostos para taxação de dividendos, já 
criticados por parlamentares-empresários e/ou financiados por ricos 
empresários, estão abaixo da média da OCDE, calculada em 24,1%. 
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A cobrança sobre dividendos é feita após o lucro líquido, ou seja, no 
nível da pessoa física e após a incidência do IRPJ/CSLL no nível da 
empresa. 

Com a isenção para rendimentos de até R$ 20 mil por mês, a 
maior parte dos sócios de empresas está protegida. Essa política de 
certa forma é distributiva, porque alcança as empresas com mais 
capital. 

O início de taxação dos dividendos poderá levar a dois 
movimentos:  

1. a distribuição antecipada, para escapar à tributação proposta 
para 2022, e  

2. o reinvestimento dos lucros.  

Porém, esses movimentos serão vistos no primeiro ano após a 
aprovação da tributação. A partir do segundo ano, haverá uma 
acomodação desses movimentos. 

Por isso, as estimativas de arrecadação com essa nova 
tributação são mais modestas em 2022 e crescem a partir de 2023. 
Os dados apresentados no anúncio da proposta foram os seguintes: 
R$ 18,5 bilhões em 2022, de R$ 54,9 bilhões em 2023 e de R$ 58,2 
bilhões em 2024. 

Apesar da defesa da SRF pela alíquota de 20%, há a 
possibilidade de o Congresso alterar isso. Mas salienta ser preciso 
garantir o equilíbrio do projeto em termos de arrecadação.  

A SRF buscou encontrar um equilíbrio entre as medidas para 
aumento e redução da arrecadação. Se houver alteração, esse 
equilíbrio terá de ser reavaliado. Se mexer em um ponto, tem de 
compensar em outro, são políticas fiscais em equilíbrio. 

A discussão pode envolver inclusive a revisão de benefícios 
tributários. Eles não entraram na proposta do governo por serem 
politicamente sensíveis. Poderiam ser forma de compensação de 
eventuais mudanças. 
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A partir dessa proposta, começarão as negociações no 
Congresso, tipo toma-lá-dá-cá. É preciso considerar o equilíbrio nas 
propostas feitas. 

Também são incorretas as comparações entre a alíquota de 
20% para dividendos com os 15% propostos para uniformizar nas 
operações de mercado financeiro, em especial de renda fixa. No caso 
da renda fixa, esse tributo incide também sobre a correção pela 
inflação, enquanto no dividendo a cobrança na parte ocorre em 
termos de lucro acima da inflação.  

Não se pode comparar simplesmente a alíquota de um com o 
outro. Se a inflação for zero, o dividendo está mais alto, mas como 
tem sido elevada, não. Esse diferencial de alíquota procura 
estabelecer um senso de justiça, não penalizar o ganho de capital. 

Um tributarista defende alíquota de 15% sobre operações de 
“day trade” no mercado de ações. A especulação não é um problema 
em si. ‘Day trade’ tem função nesse mercado de dar liquidez. A ideia 
é não discriminar entre as modalidades de investimento em renda 
variável e em renda fixa.  

Simplifica o sistema. O fim da tributação por prazo – hoje com 
o incentivo de baixar para 15% para quem fica dois anos com um 
investimento – favorecerá pequenos investidores com preferência 
pela liquidez. Seria tanto uma simplificação quanto uma redução de 
carga tributária no caso de aprovação. 

Outro tributarista defende o cálculo de carga tributária 
envolvendo pessoa jurídica e física, resultante nos 43% de tributação 
sobre lucros a partir de 2023, por ser usual entre PF com prática de 
deixar a carga tributária para PJ repassar aos preços cobrados aos 
clientes consumidores. Alega importar sim a carga tributária global. 

Não é verdade. Os “empresários” (sic) alocam despesas nas 
empresas e receitas nas famílias. 

O demagogo lobista apela para se colocar no lugar sob o ponto 
de vista governamental, isto é, quanto o governo de cada país vai 
tirar do lucro do investimento, seja na pessoa jurídica ou na pessoa 
física. Mesmo com as mudanças propostas pelo governo, ainda 
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existem diferenças importantes entre a tributação sobre renda no 
Brasil e na média dos países da OCDE.  

Com a carga global na empresa e na pessoa física se tornando 
mais parecidas, a cobrança de 29% na tributação corporativa ainda é 
alta, frente a uma média de cerca de 23%. Além disso, na maior 
parte dos países, não há tributação na distribuição de dividendos 
entre empresas, seguidas algumas restrições. A combinação desses 
fatores libera mais recursos para ser investidos em outros negócios, 
dentro de uma lógica mais dinâmica do capital. 

Outro advogado tributarista diz: uma comparação entre o Brasil 
com os países da OCDE deve levar em conta outros aspectos. 
“Quando o secretário diz que com a proposta o Brasil ficará no padrão 
OCDE, uma primeira pergunta é se a tributação aqui oferece uma 
contraprestração de serviço público equivalente aos dos países da 
OCDE. Certamente não.”  

Este é o velho argumento reacionário e demagogo da classe 
média “batedora-de-panela-vazia” e “vestindo-uma-camisa-amarela-
e-saindo-por-aí”: pago impostos de 1º. Mundo e recebo serviços de 
3º. Mundo! Nesse caso, a esquerda pode gritar: – Vai prá Cuba! 

O advogado da “classe média” (sic) chama atenção para outro 
ponto: “Que país da OCDE tributa folha de salário a 20%, como nós 
fazemos? Ou tem tributos cumulativos como aqui? Nenhum. Esse 
discurso da comparação é falacioso porque é de uma perna só.” 

Esse mau argumento é classificado como Apelo à Hipocrisia (ou 
tu quoque: você também): rebater uma acusação (ricos isentos) com 
outra acusação (maus serviços públicos) para desviar a atenção da 
correção da acusação (necessidade de progressividade tributária). 

A Secretaria da Receita Federal defendeu a mudança 
determinar contribuintes com rendas acima de R$ 40 mil por ano só 
fazerem declaração de Imposto de Renda completa, e não mais a 
simplificada. Mesmo com essa mudança, os contribuintes terão 
redução de carga, devido ao reajuste da tabela. 

O desconto simplificado está sendo focado nas rendas maiores. 
Quem está acima de R$ 40 mil vai poder usar as deduções normais 
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existentes hoje e vai ter redução do imposto em função do reajuste 
da tabela.  

Quem tem renda de R$ 60 mil por ano terá uma redução de 
25% no imposto. Quem tem R$ 72 mil por ano terá redução de 
18,2%, e de R$ 7 mil por mês, de 13,4%. Então, todas as faixas até 
R$ 80 mil estão tendo redução expressiva no imposto por causa do 
reajuste na tabela. 

A Receita está fazendo as contas para ver mais detalhadamente 
a quantidade dos contribuintes migrantes para o modelo completo. 
Não se pode falar em aumento de carga sem considerar esse reajuste 
na tabela e sem olhar as deduções possíveis de cada contribuinte 
fazer. 

Não haverá piora na política de simplificação da vida do 
contribuinte. Foca a opção na faixa da população com mais 
necessidade de instrumentos alternativos de simplificar.  

O reajuste da tabela não seria uma política eleitoreira. A SRF 
rejeita a ideia de haver correção anual das faixas pela inflação 
passada.  

Esse reajuste não está sendo feito por causa da eleição, havia 
compromisso de se fazer, inclusive dentro do espaço fiscal. Outros 
reajustes serão precedidos de análises e estudos para ver a 
necessidade disso.  

Não há razão para se fazer a correção da tabela todos os anos. 
A tabela não é algo tecnicamente indexável, é preciso compatibilizar 
com outros indicadores, como salário médio, PIB per capita. A tabela 
deve acompanhar esses indicadores, não índices inflacionários. 

O Brasil já tem uma faixa de isenção “generosa”, em termos de 
proporção da renda per capita e do salário médio. Está “fora da 
curva” em relação a outros países em termos de proporção da tabela 
com renda per capita e salário médio. Tem índice de isenção bastante 
elevado em relação a outros países. 

O governo está recalibrando seus cálculos para verificar se é 
possível cortar cinco pontos percentuais da alíquota do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) em 2022, e não mais fazer a redução 
em duas etapas de 2,5 pontos, como foi anunciado inicialmente. 
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A decisão se baseia no forte desempenho da arrecadação 
federal este ano. Em maio de 2021, atingiu R$ 142,1 bilhões, um 
volume recorde para o mês. Nos cinco primeiros meses do ano, as 
receitas ficaram em R$ 744,8 bilhões, também maior resultado da 
série. Em termos reais, foram avanços de 69,88% e de 21,17% sobre 
o ano passado, respectivamente. Ora, o ano passado foi “fora-da-
curva”! 

Parte dessa recuperação é cíclica. Mas parte é estrutural. Esse 
ganho será transferido para as empresas. O governo neoliberal-
miliciano tem o compromisso de “não deixar os impostos sufocarem o 
empresariado. Nosso governo quer reduzir arrecadação sobre 
empresas em termos reais.” 

                                                      

 O volume do crescimento estrutural será determinado após 
serem fechados os dados da arrecadação de 2021. O montante será 
calculado a partir da comparação do desempenho da arrecadação, 
expurgados os efeitos da pandemia. As receitas federais estão em um 
patamar mais elevado por causa do aumento da lucratividade das 
empresas. 

A SRF rebateu também o argumento de o dividendo deve ser 
isento porque os tributos já são pagos na empresa. As empresas são 
“engrenagens econômicas” para acumular capital, tecnologia, e gerar 
emprego e renda. Conceitualmente, os impostos sobre elas têm de 
ser cada vez mais baixos. Quando o dinheiro vai para os detentores 
de capital, aí sim devem os impostos ser pagos. 

As receitas estão se recuperando em todos os setores face ao 
ano calamitoso. Apenas alguns estão ultrapassando os níveis 
históricos. 

Destacou-se o impacto do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no 
desempenho da arrecadação. Em maio de 2021, houve alta de 83% 
nesses recolhimentos. A arrecadação dos tributos considerada 
extraordinária somou R$ 4 bilhões. 

Os tributos incidentes sobre as empresas têm mantido o 
comportamento de puxar a arrecadação no ano. Isso se deve a um 
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aumento de lucratividade, com empresas operando de forma mais 
produtiva, isto é, explorando a força do trabalho com alongamento 
das jornadas de trabalho remotas, e maior demanda agregada. 

Além do comportamento da economia, o resultado da 
arrecadação em maio reflete também uma diferença na base de 
comparação. Em maio de 2020, era forte o volume de tributos 
diferidos. Naquele mês, as postergações tiveram impacto negativo de 
R$ 25 bilhões na arrecadação.  

Mo mês passado, o efeito foi positivo em R$ 4,5 bilhões. Não 
era possível indicar exatamente qual era a participação da 
recuperação econômica na arrecadação, mas, mesmo excluindo os 
chamados fatores não-recorrentes, os números foram positivos. 

As compensações tributárias também voltaram a influenciar as 
receitas. No mês, elas somaram R$ 12,8 bilhões, crescimento de 
89% sobre maio de 2020. 

O ganho de arrecadação, mesmo se temporário, deverá ser 
utilizado para acelerar o processo de consolidação fiscal e reduzir o 
endividamento, após forte aumento de gastos para bancar medidas 
de combate aos efeitos da pandemia. No ano corrente, de acordo 
com o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao 
segundo bimestre de 2021, haverá um crescimento de quase um 
ponto percentual da receita líquida com redução da despesa primária, 
ambos como proporção do PIB.  

O ganho de arrecadação, mesmo se for temporário, deverá ser 
utilizado para acelerar o processo de consolidação fiscal do país para 
níveis de endividamento mais prudentes. 

O ciclo da alta das commodities de 2003 a 2010, por exemplo, 
a receita líquida aumentou 2,8 pontos percentuais como proporção do 
PIB e a despesa cresceu 3,1 pontos percentuais do PIB, sem 
descumprir regras fiscais. Todo o ganho fiscal de arrecadação se 
refletiu no aumento de despesas. 

Lobistas do Setor Privado e dos Ricos 

As incorporadoras continuarão a ser tributadas pelo Regime 
Especial de Tributação (RET), mesmo com as mudanças de regras do 
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Imposto de Renda (IR), segundo avaliação de representantes do 
setor de incorporação. Seus tributaristas entendem as incorporadoras 
não serem obrigadas a mudar de lucro presumido para lucro real. 

Pelo RET, as incorporadoras com atuação em habitação de 
mercado são tributadas em 4% da receita bruta, enquanto, sobre 
aquelas com foco no programa habitacional Casa Verde e Amarela, a 
incidência é de 1%. Esse regime tributário é utilizado pelas empresas 
em Sociedades de Propósito Específico (SPEs) com patrimônio de 
afetação, ou seja, segregador de ativos e passivos. O RET simplifica 
muito a contabilidade independentemente de as empresas terem 
lucro ou prejuízo. 

SPEs com afetação se enquadram no sistema de lucro 
presumido. Se tiverem de passar para lucro real, o aumento na carga 
tributária será de 20% a 30%. O setor ainda está analisando 
possíveis impactos das novas regras do Imposto de Renda. Além do 
aumento de custo para empresas lucrativas, a mudança de ganho 
presumido para lucro real significaria retorno à complexidade do 
sistema tributário anterior. 

A Abrainc pretende conversar com o governo sobre a tributação 
dos Fundos de Investimento Imobiliário e sobre a taxação de 
dividendos, mudanças também incluídas nas novas regras do IR. Há 
muitos Fundos Imobiliários com foco em empreendimentos novos. 
Estes incentivam construção e empregos. 

Já o diretor de relações com investidores de uma incorporadora 
avalia como positiva a taxação de dividendos das companhias listadas 
em bolsa. As empresas terão mais incentivo para fazer investimentos. 
Com isso, poderão gerar empregos e terão mais capacidade de 
crescer. 

Por outro lado, se houver um entendimento do governo de os 
lucros transferidos das SPEs para as holdings, após o encerramento 
do patrimônio de afetação, serem também pagamentos de 
dividendos, haverá impactos negativos no caixa e nas margens das 
incorporadoras. 

A proposta de taxar dividendos e acabar com a dedutibilidade 
dos juros sobre capital próprio (JCP) vai prejudicar a economia e se 
tornar uma barreira à criação de empregos, alerta o presidente do 
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Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon-SP) e 
investidor veterano, Luiz Barsi. 

Ao Valor (30/06/21), o economista, famoso justamente por 
amealhar um patrimônio bilionário ao investir por mais de cinco 
décadas em empresas boas pagadoras de dividendos, usou palavras 
duras para avaliar o projeto: “Seria viável a tributação sobre 
dividendos em países sem confisco de 40% sobre o lucro e com 
manutenção de 12% a 18% de carga tributária”. 

Para o reacionário defensor de sua fortuna especulativa, a 
proposta, se aprovada, vai afastar investidores do país. “Tributar 
dividendo pode prejudicar a economia como um todo e, com isso, o 
cidadão que quer investir no país não vai investir, porque, se não tem 
lucro, por qual motivo aplicaria seu dinheiro?”, questiona.  

Conforme o economista em defesa da manutenção da 
regressividade da estrutura tributária brasileira, o projeto embute 
ainda um contrassenso, pois não aborda outros mecanismos 
redutores da arrecadação, como desonerações fiscais. “Tributar 
dividendos significa penalizar quem assume riscos [de empreender], 
quando, em lugar, deveria tributar quem não assume risco nenhum e 
está bailando com isenções [fiscais].”                                          

Barsi se enxerga como empreendedor e usa o exemplo de uma 
indústria fictícia para ilustrar como o aumento de carga tributária vai 
pesar sobre a atratividade de uma companhia no país. 

“Sou absolutamente desfavorável a isso. O dividendo é uma 
pequena parcela do lucro, mas pode inibir o investimento no país. Por 
exemplo, se for produzir uma armação de óculos, minha estrutura de 
custos teria de incluir 40% do lucro para o imposto de renda, mais 
5% como percentual para garantia do capital reserva. São 45%. Mas 
o Brasil é um país que tem uma legislação trabalhista capaz de gerar 
um passivo trabalhista e, por isso, teria na minha estrutura de fazer 
uma previsão de cerca de 15% para esse passivo, impossível de se 
calcular com precisão. Sou ainda obrigado a provisionar recursos para 
melhorar a produção e atualizar equipamentos. Só nessa conta, já 
são cerca de 80% do lucro operacional. Então tenho ainda de manter 
capital de giro, ou seja, sobram uma margem de 10% a 15% e sobre 
essa fatia apertada vai tributar ainda mais”, afirma. 
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É tão comovente a ponto de nos levar a dá-lo uma esmola... 

O especulador acredita a arrecadação da taxação de proventos 
seria pouco significativa em relação ao impacto negativo da iniciativa. 
“Seria uma receita inexpressiva em função do malefício feito 
principalmente para a geração de novos empregos, porque se não 
atraímos investidores para aplicar no Brasil, deixamos de montar 
empresas e gerar postos de trabalho”, afirma. 

Na visão de Barsi, “no país tínhamos de tributar especulação 
[?!], mas em lugar disso estamos tirando mais da produção e do 
consumo”. De acordo com o investidor, “trata-se de uma miopia 
tributária” o projeto apresentado pelo governo neoliberal. 

Barsi também considera a proposta complicada do ponto de 
vista jurídico. “A tributação do dividendo seria uma bitributação”, diz. 
Isso porque a parcela distribuída aos acionistas vem do lucro líquido, 
ou seja, já descontados os impostos e taxas. A legislação vigente 
considera irregular a cobrança dupla sobre um mesmo fato gerador. 

Enfim, defende a manutenção do status quo, conservando sua 
fortuna incólume. A mesma retórica reacionária intransigente 
contumaz na crítica a todas reformas fiscais, para mudança da 
regressividade para a progressividade, reaparece ao argumentar a 
proposta ter o potencial para afastar investimentos estrangeiros no 
país por meio de private equity. 

Como a estrutura dos fundos de investimentos em participações 
(FIPs) foi alvo de questionamentos da Receita Federal, a forma como 
o texto do projeto de lei foi apresentado ao Congresso tem potencial 
para abrir precedentes para autuações retroativas do fisco, 
aumentando a insegurança jurídica no país. 

De forma geral, o arranjo dos fundos segue uma lógica 
internacional. O gestor de private equity constitui diferentes veículos 
de investimento no exterior para fazer captações e alocar 
investidores. Em geral são fundos de pensão, family offices e fundos 
soberanos.  

Nessas estruturas internacionais, o gestor acaba tendo uma 
pequena participação em cada um desses fundos e aparece como 
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“general partner”. Isto apesar de manter a tomada de decisões em 
caráter fiduciário, ou seja, atender ao interesse dos cotistas. 

Essa estrutura, no entanto, foi questionada pela Receita 
Federal. Na visão do fisco, não atendia ao chamado “teste dos 40%”.  

A lei 11.312, de 2006, determina o investimento estrangeiro 
por meio de FIPs ser isento de tributação, caso cumpra alguns 
requisitos, e entre eles está essa regra de pulverização. O benefício 
não será concedido ao cotista, isoladamente ou em conjunto com 
pessoas a ele ligadas, representar 40% dos fundos. 

O texto enviado ao Congresso esclarece: o fato de o cotista ter 
o mesmo gestor não faz dele parte ligada. Isto, em tese, não estava 
endereçado na lei 11.312. No entanto, o visto como um problema é 
colocar esse entendimento como válido a partir de 1º. de janeiro de 
2022. 

Na visão da Associação Brasileira de Private Equity e Venture 
Capital (Abvcap), se o texto for aprovado como foi apresentado, abre 
incertezas em relação ao passado. Há potencial para as estruturas 
montadas antes dessa data serem questionadas como partes ligadas.  

A entidade vai acompanhar a tramitação do projeto junto ao 
Congresso Nacional e tem como objetivo de excluir esse trecho. Já 
começou o forte lobby empresarial em tentativas de mudança no PL. 
Querem alterar a tributação de dividendos e vão tentar também 
isentar os sócios do capital-motel. 

Se não houvesse a questão do prazo, o dispositivo seria positivo 
para Private Equity e Venture Capital porque traz clareza quanto à 
questão das partes ligadas. O efeito adverso para o passado é mais 
danoso. 

Até o momento três autos de infração da Receita questionam as 
partes ligadas, sendo que um deles já teve decisão favorável ao FIP 
em primeira instância. Para as autuações caírem, isso vai levar 10 
anos e o investidor estrangeiro não entende isso. Ele está com o 
dinheiro retido aqui e correndo um risco cambial enorme. Ele vai para 
um lugar onde será mais bem recebido. 

Questionamentos sobre a indústria de private equity ficaram 
mais evidentes após escândalos de má gestão e denúncias de 
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corrupção envolvendo certos FIPs. Eles prejudicaram, especialmente, 
fundos de pensão e regimes próprios de previdência social (RPPS).  

Em 2016, a Receita autuou fundos sobre quem seriam seus 
beneficiários finais. Na época, representou um problema operacional 
para gestores.  

O Mercado hoje já consegue ter essa informação, mas o fisco 
não parou por aí. Segundo os lobistas, isso levou à saída de grandes 
fundos do Brasil. O Carlyle, por exemplo, decidiu restringir sua 
operação no Brasil, enquanto o General Atlantic está vendendo 
portfólios.  

“O private equity é o capital de melhor qualidade do mundo. É 
um investidor estrangeiro disposto a não ir embora no mês seguinte. 
Deveria ser o capital mais bem-recebido no Brasil”, disse o lobista. 

Lobista é praticante de lobby político, ou seja, manipula as 
negociações nas instâncias dos poderes da esfera pública para 
benefício próprio e de seus aliados, ou ainda para prejudicar os 
adversários. Na realidade, existem diversos tipos de lobby para além 
do político, no entanto, este acaba por ser o mais expressivo na 
sociedade contemporânea brasileira. 

O lobista age em grupos organizados, seja de modo ostensivo 
ou velado, com o intuito de defender os interesses destes. Assim, é 
responsável por influenciar tomadas de decisões para determinada lei 
ser aprovada ou vetada, por exemplo. 

Sob o ponto de vista da opinião pública, os lobistas acabam por 
ser taxados como corruptos. Ela acredita haver uma troca de favores 
entre estas pessoas e os partidos políticos.  

Por exemplo, a proposta de reforma do Imposto de Renda 
aperta a vida das empresas apresentadas como Sociedades em Conta 
de Participação (SCP). São estruturas menores compostas por vários 
investidores. O mecanismo é bastante utilizado por grandes 
construtoras para alavancar seus projetos imobiliários. 

As Sociedades em Conta de Participação são formadas, 
primeiro, pelo “sócio ostensivo”, geralmente uma empresa. Assume a 
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responsabilidade pelo negócio. Segundo, por investidores. Entram 
como sócios participantes. No passado, foram denominados sócios 
ocultos.  

Além do setor imobiliário, essa estrutura jurídica tem sido 
utilizada também na prestação de Serviços Hospitalares, 
Educacionais, de Advocacia, Engenharia ou Arquitetura. 

O texto enviado ao Congresso prevê as SCP terem de seguir o 
regime de tributação da sócia “ostensiva”, em geral, a construtora ou 
incorporadora, no caso do setor imobiliário. Assim, se operação 
principal estiver na tributação pelo lucro real, a SCP terá de utilizar 
esse regime e não o de lucro presumido. 

“A atual regulação tributária das operações das SCP e dos seus 
sócios tem permitido a redução ou eliminação do pagamento de 
tributos mediante a escolha da alocação de despesas e receitas 
direcionando-as de acordo com o regime de apuração da SCP ou do 
seu sócio ostensivo”, diz o texto da exposição de motivos. “Com vista 
a eliminar essa distorção, propõe-se a introdução de dispositivo para 
obrigar a adoção do mesmo regime de apuração adotado pelo sócio 
ostensivo pela SCP”, completa. 

A intenção da medida é evitar o uso da SCP para planejamento 
tributário. Evitar haver um planejamento para se recolher menos 
impostos utilizando sociedades em conta de participação no lucro 
presumido. A legislação está sendo colocada para deixar isso claro e 
transparente. 

A proposta traz uma mudança importante por a SCP ser muito 
utilizada. A Receita quis fechar a porta para as empresas com uma 
prática abusiva por meio da SCP, mas esse não é o caso de todas. “O 
abuso pode existir, mas a Receita tem meios de combater”, afirma um 
lobista. 

Ainda segundo o advogado tributarista, a norma exagera ao 
condicionar todas as sociedades em conta de participação do mesmo 
sócio ostensivo a seguirem a mesma tributação. “Pelo abuso de uns, 
a Receita inviabiliza a regra para os outros”, afirma.  

A opção se as empresas quiserem manter regimes diferentes 
será, ao invés da SCP, montar uma Sociedade Limitada ou Sociedade 
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de Propósito Específico. “Mas a burocracia para isso é maior. Vai 
haver um desincentivo à SCP.” 

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC) diz a entidade ainda estar avaliando as implicações da 
medida, mas o assunto é, sim, alvo de muita preocupação do setor. O 
projeto de reforma, como um todo, terá difícil tramitação por ter 
várias nuances e complexidades a ser discutidas com os 
parlamentares. 

 Um membro do Conselho Jurídico do Secovi-SP (sindicato das 
empresas do setor imobiliário em São Paulo), aponta a proposta para 
a SCP gerar risco de, na prática, inviabilizar o mecanismo e diminuir 
o volume de capital de risco aportado no setor imobiliário. 

Segundo o lobista, a SCP tem um papel fundamental na 
captação de recursos ainda na fase preliminar dos empreendimentos, 
quando o risco é mais alto e não há recursos bancários disponíveis. 
Se tem havido fraudes, deve-se se coibir a prática errada, sem 
prejudicar a maioria das empresas do setor. Uai, justamente, não 
coíbe as SCP? 

De fato, a Receita conseguiu descobrir casos de irregularidades 
com SCP. Em um deles, a empresa ostensiva tomava um empréstimo 
e abatia os juros do seu Imposto de Renda, mas colocava o dinheiro 
na SCP, com tributação pelo lucro presumido. Esse movimento foi 
visto como fraudulento e autuado. 

A Receita Federal publicou a Solução de Consulta Cosit número 
83, onde determina a empresa sócia ostensiva em SCP não deve 
somar as receitas da SCP da qual faz parte às suas receitas. No caso, 
a empresa, consultando à SRF, queria saber se deveria somar todas 
as receitas para saber se pode estar no lucro presumido. 

A Receita respondeu: as apurações dos tributos das operações 
próprias do sócio ostensivo e aquelas relativas à SCP devem ser feitas 
de forma separada, ainda quando os documentos fiscais sejam todos 
emitidos pelo sócio ostensivo. Além disso, reforçou, hoje, o sócio 
ostensivo e a SCP podem apurar o IRPJ e a CSLL em regimes de 
tributação diferentes, conforme o artigo 246 da Instrução Normativa 
RFB no 1.700, de 2017. 
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Destacou também os prejuízos fiscais apurados por uma SCP e 
pelo sócio ostensivo só poderem ser compensados com lucros da 
mesma sociedade. Essa interpretação, porém, é com base na 
legislação atual. Esta o órgão quer alterar. 

Essa mudança afeta diretamente o setor imobiliário, porque 
costuma usar SCP e, pelos pontos da reforma, não estará mais no 
lucro presumido. Logo, suas SCP também terão de migrar para o 
lucro real. O projeto cercou muito a tributação da atividade 
imobiliária. 

Os advogados dos “gordos incorporadores” afirmam: a SCP não 
é criada apenas com a finalidade de planejamento tributário. Em 
alguns casos é uma forma de ter um novo sócio em uma parte do 
negócio, separada na Sociedade em Conta de Participação. A 
alteração proposta pelo texto da reforma não inviabiliza o uso da SCP, 
mas enfraquece para fins fiscais. Snif, snif... 

Outra choradeira, coitada, lamenta a reforma do Imposto de 
Renda, se aprovada pelo Congresso, pode aumentar a carga 
tributária de empresas e também das pessoas físicas. Especialistas 
ouvidos pelo Valor (01/07/21) chiam: “o governo pesou a mão”. O 
texto apresentado amplia a faixa de isenção para a pessoa física — 
passaria de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil —, mas limita o uso da 
declaração simplificada, fazendo com a classe média pagar mais 
impostos. 

Preocupa o setor produtivo, além disso, o retorno da tributação 
sobre os lucros e dividendos, isentos desde 1995 (¼ de século de 
benefício), durante o governo neoliberal do FHC. Pela proposta de 
reforma, as empresas terão de reter 20% como imposto ao distribuir 
as quantias para os seus acionistas. Haveria isenção para a faixa de 
até R$ 20 mil por mês. 

A tributação dos dividendos viria como contrapartida para a 
redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Seriam 5% a 
menos na alíquota, com a redução em dois anos: dos atuais 15% 
para 12,5% em 2022 e para 10% em 2023. O ministro da Economia, 
face à reação de seus parceiros de O Mercado, disse “a redução 
poderá vir de uma única vez em 2022”. 
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Não haveria mudanças em relação aos 10% de imposto sobre a 
parte do lucro real superior a R$ 20 mil por mês. Em regra, as 
empresas pagam 34% de Imposto de Renda e CSLL e, com a 
reforma, passariam a pagar 29%. 

Segundo os advogados lobistas, somando a redução do IRPJ 
com a tributação dos dividendos do sócio, a conta ficaria bem mais 
alta do que se tem hoje. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT), haveria mais de 30% de aumento 
de carga tributária para as empresas do lucro real. Os prestadores de 
serviço no lucro presumido sofreriam mais: já em 2022 teriam de 
arcar com um aumento de impostos de 62,88% [?!]. 

Para o governo federal, porém, a conta não pode ser feita dessa 
forma, juntando as duas coisas. O imposto dos dividendos incide 
sobre os ganhos da pessoa física e, por esse motivo, não pode ser 
contabilizado como carga das empresas. 

“Há, talvez de forma involuntária, uma confusão feita entre a 
tributação da pessoa jurídica versus a tributação da pessoa física”, 
disse (em entrevista ao Valor 29/06/21), reforçando, “para as 
empresas, haverá redução de impostos”. 

Os advogados discordam. A sócia do escritório i2a Advogados, 
professora no Insper e pesquisadora da FGV-SP, diz: qualquer país do 
mundo, ao adotar a modelagem da tributação da empresa e dos 
dividendos dos sócios, faz isso de forma coordenada e combinada. 
“Porque o que importa é a tributação global obtida sobre a renda 
gerada pelo negócio. Essa combinação não pode ficar exagerada”, 
afirma. E no Brasil não é desigual a distribuição de renda e riqueza?! 

A proposta de tributação de dividendos era esperada, mas veio 
em um momento ruim e com impacto acima do previsto por O 
Mercado. A maioria dos países têm essa tributação para onerar quem 
recebe o lucro (PF) e não a empresa (PJ). Formalmente, há diferença 
entre tributar o empresário e a empresa mas, “na prática, isso afeta 
a intenção de investir” alega a tributarista como fosse economista. 

“Do jeito que está posto na proposta do governo acaba 
privilegiando o capital especulativo e não o capital produtivo. O 
investidor terá mais vantagem, do ponto de vista tributário, se 
investir no mercado de capitais em lugar de constituir uma empresa”, 
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complementa outro advogado. Terá maior retorno sem risco 
proporcional?! Podes crer, quero ver... 

Foram distribuídos em 2019, segundo a Receita Federal, R$ 359 
bilhões em lucros e dividendos. Um estudo feito pelos economistas 
Manoel Pires e Fabio Goto, publicado no Observatório de Política 
Fiscal da FGV Ibre, cita esse dado e diz a tributação poderia resultar 
em uma arrecadação potencial de R$ 71 bilhões. 

Pondera, no entanto, a instituição de uma alíquota de 20% 
deve alterar o comportamento do contribuinte. Por esse motivo, 
considerando a hipótese de redução de 50% [?!] na distribuição de 
lucros e dividendos, a arrecadação ficaria estimada em R$ 30,5 
bilhões. 

Esse mesmo estudo também apresenta dados sobre as 
mudanças previstas para a tabela do Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF). Diz a restrição ao uso da declaração simplificada vai 
aumentar a carga tributária de 6,8 milhões de contribuintes. O 
imposto devido, com essa restrição, seria ampliado em R$ 11,6 
bilhões. 

Hoje, qualquer contribuinte pode optar pela declaração 
simplificada. Essa modalidade prevê um desconto automático de 20% 
— até R$ 16.754,34 — sem haver a necessidade de comprovar 
gastos dedutíveis. Pela proposta do governo, no entanto, somente 
contribuintes com renda anual de até R$ 40 mil (cerca de três 
salários mínimos por mês) poderiam continuar nessa modalidade. 

Os defensores do “dinheiro-frio” (“caixa-dois” ou “dinheiro-
sujo”) dizem: “É como dar com uma mão e tirar com a outra. Você 
aumenta a faixa de isenção, mas acaba com um instrumento 
relevante para muitas pessoas”. Ora, é sim. Por isso mesmo... 

Reação dos Reacionários 

O indivíduo reacionário é contra quaisquer mudanças sociais ou 
políticas. Quando é militante, torna-se adepto de ideologia 
reacionária, antidemocrático porque se opõe à democracia.  

Esta é o regime político onde a soberania é exercida pelo povo. 
Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder 



!  312

ao Estado, preferencialmente, via o Poderes Republicanos – e não 
Poder das Armas –, organizar a sociedade. 

Quem é reacionário sempre se opõe às quaisquer progressistas 
em favor do povo, por exemplo, uma reforma na estrutura tributária 
regressiva brasileira. Nela, em comparação à renda, os pobres pagam 
mais impostos ao comprar os mesmos bens em relação aos ricos. 
Quase ½ da arrecadação tributária advém de impostos sobre bens e 
serviços (ICMS). 

O reacionarismo não é só dos ricaços daqui. Os norte-
americanos também demonstram grande apego a não compartilhar 
um pouco de seus lucros e dividendos, obtidos pela exploração da 
força do trabalho, com políticas públicas dirigidas para os 
trabalhadores formais ou informais mais pobres. 

Edward Lucce (FT, 11/06/21) afirma: o aumento da alíquota 
máxima no imposto de renda deve ter efeito pequeno, porque a 
maioria dos ricos nos EUA não paga nem perto da alíquota máxima 
atual. Com um exército de contadores e advogados, eles se 
beneficiam de imensas isenções e deduções. 

O vazamento da ProPublica, na segunda semana de junho de 
2021, revelou quão pouco as 25 pessoas mais ricas dos EUA pagam 
de impostos. Em certos anos, um americano médio paga mais 
impostos se comparado com bilionários como Michael Bloomberg e 
Elon Musk. O sistema tributário americano não é justo nem 
transparente. 

Ainda assim, esse vazamento faz a história avançar de duas 
maneiras. A primeira é chamar atenção para o fato de a ideologia de 
uma pessoa rica ser imaterial.  

A esquerda pode adorar George Soros e odiar Musk. Mas os 
contadores entregam um resultado uniforme. Não faz diferença se 
um bilionário acha dever pagar mais impostos ou não. Eles se safam 
do jeito possível.  

Anos atrás, Warren Buffett disse: sua secretária pagava mais 
imposto de renda se comparado a ele, mas ele nada fez para mudar 
isso. Também não deveríamos ficar chocados com Bezos quando ele 
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reivindica uma dedução fiscal de US$ 4.000 para seus filhos. Para 
isso os contadores são pagos.                                                    

 O vazamento expôs ainda o alcance modesto do aumento de 
impostos proposto por Biden. “Só reorganizaria os manequins na 
vitrine da loja, mas pouco faria para alterar o modelo de negócios”.  

A alíquota máxima de imposto de renda passaria de 37% para 
39,6%, e a do imposto das empresas subiria de 21% para 28%. 
Como os americanos mais ricos pagam uma fração dessa alíquota 
atual, o aumento no teto faria pouca diferença. 

O mesmo se aplica às maiores empresas dos EUA, cuja taxa 
efetiva real de imposto é de 11,7%. Isso é menos se comparado à 
taxa de 12,5% cobrada por Chipre e Irlanda. Estes dois países estão 
entre os com as menores taxas dos 27 países da União Europeia.  

Na ausência de uma verdadeira reforma fiscal, em vez de 
aumento dos tetos, as propostas de Biden oferecem uma ilusão de 
mudança. Eliminar benefícios fiscais é bem mais difícil em lugar de 
aumentar as alíquotas. 

A única área onde o plano de Biden vai incomodar é na reforma 
sobre o ganho de capital. Ele não só dobrará a atual alíquota para 
mais de 40%, como também pretende tributar ganhos de capital não 
realizados na morte.  

Hoje, os cálculos do Internal Revenue Service (IRS, a receita 
federal americana) recolocam os ganhos de capital na base quando o 
doador morre. Seus herdeiros começam o relógio do zero. O imposto 
sobre herança nos EUA é uma das formas mais fáceis de evasão 
fiscal. 

Mesmo assim, Biden evitará impor um imposto sobre fortunas 
em ganhos não realizados, acumulados enquanto os ricos ainda estão 
vivos. Para jovens bilionários, como Mark Zuckerberg do Facebook, e 
Larry Page, da Alphabet, a reforma de Biden fará pouca diferença.  

Eles ainda poderão pedir empréstimos garantidos por sua 
riqueza no papel e deduzir os juros do imposto de renda. Sob o 
código tributário bizantino dos EUA, essas opções de minimização de 
impostos são quase infinitas. 
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Então por qual razão Biden está evitando uma reforma de fato? 
Porque isso é politicamente muito mais difícil.  

O complexo sistema atual é amigo do dinheiro estabelecido. 
Impostos maiores sobre pessoas jurídicas atingirão empresas sem 
poder de se dar ao luxo de ter exércitos de advogados e contadores. 
Não há lobby para os empresários ainda sem fortuna pessoal. 

O mesmo vale para o imposto de renda de pessoa física. Os 
americanos somente ricos – ao ganhar US$ 1 milhão ou US$ 2 
milhões por ano e sem terem iates nem obras de arte caras – estão 
provavelmente ainda mais ressentidos com a lista dos evasores 
super-ricos, se comparados ao americano médio.  

Os planos fiscais de Biden também agradam à esquerda. Ela 
recebe um estímulo psicológico com a alta dos tetos. Na verdade, 
Biden levantaria mais dinheiro reduzindo as alíquotas e eliminando 
brechas: isto elevaria a alíquota realmente paga. Mas isso poderia 
gerar união de esquerda e direita, em rara oposição bipartidária. 

A pergunta não respondida sobre o vazamento da ProPublica é: 
de onde ele veio. O site noticioso não sabe sua origem, mas 
confirmou os dados com outras fontes.  

Uma suspeita razoável é eles terem sido hackeados por uma 
entidade sem apreciar muito a democracia americana. Nenhuma 
autoridade individual do IRS teria acesso a todas essas informações. 

Seja quem for o responsável pelo vazamento, provavelmente 
sabia o resultado. Ele iria aprofundar o cinismo público sobre a crença 
americana de valer a pena jogar justo e trabalhar duro.  

A lição a ser tirada por Biden é a simplicidade ser amiga da 
democracia. A complexidade é um jogo viciado. Se as regras fossem 
claras o suficiente para as pessoas entenderem, haveria muito menos 
demanda por esses vazamentos. 

Cinismo Social dos Ricaços Brasileiros 

Uma das medidas de grande impacto da reforma do Imposto de 
Renda das empresas e das famílias, a eliminação do mecanismo de 
juros sobre capital próprio (JCP) é alvo de crítica para os defensores 
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dos ricaços brasileiros. Ao adotar a medida, o governo alega ela não 
ter cumprido seu objetivo de desestimular o endividamento das 
empresas, tese baseada em estudos próprios da Receita Federal e 
também do Fundo Monetário Internacional (FMI).  

No mercado de advogado tributaristas defensores dos ricaços e 
entre pejotizados “especialistas no assunto”, porém, há visões 
favoráveis e contrárias à leitura feita pelos técnicos do governo, 
segundo Fábio Graner (Valor, 02/07/21). 

O tributarista Ilan Gorin contesta com ênfase o argumento da 
equipe econômica e defende o mecanismo ter, sim, ajudado a 
capitalizar as empresas ao longo do tempo. Para ele, sua extinção vai 
desestimular a ida ao mercado de ações e estimular a tomada de 
empréstimos no sistema financeiro. [?!] 

Gorin consultou o banco de dados da consultoria Economatica e 
constatou o patrimônio líquido das empresas de capital aberto ter 
aumentado de R$ 286 bilhões nos balanços de 1995, ano de criação 
dos JCP, para R$ 2,3 trilhões em 2020. Corrigindo esse valor pela 
metade da inflação do período, o tributarista calcula ter havido 
injeções de capital próprio em moeda de hoje de R$ 3,6 trilhões, 
enquanto o endividamento delas subiu R$ 1,76 trilhão.  

“Portanto, o capital próprio novo foi o dobro do capital de 
terceiros. O Congresso não pode deixar passar uma inverdade desta 
ordem [o JCP não ter funcionado para capitalizar as empresas ao 
contrário de seus trabalhadores], e deve, sim, excluir este item do 
projeto em prol da economia brasileira e dos empregos”, disse Gorin 
ao Valor. 

Segundo ele, sem JCP e ainda com taxação de dividendos, um 
negócio terá que ter um retorno de 18,85% sobre o capital depois de 
todas os seus gastos, inclusive da nova CBS de 12%, “o que é quase 
impossível”. “O JCP é essencial no Brasil por motivos peculiares. Se 
não houver a figura do JCP para limitar os 43% da nova carga 
tributária [IRPJ mais dividendos], não vai haver mercado acionário 
pulsante”, acrescentou. 

O ex-secretário da Receita Everardo Maciel, um dos neoliberais 
responsáveis pela criação do dispositivo na reforma de 1995, durante 
o governo FHC, também se mostra contra o fim do JCP. 
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“Foi dito a extinção disso decorreria de uma mudança de 
cenário, porque na época as empresas tinham dificuldade em 
contratar empréstimos. Isso não é nem um pouco verdadeiro. Não 
tem o menor sentido. Não tem nexo. Eu posso dizer por quê. Quando 
foi extinta a dedutibilidade da correção monetária do patrimônio 
líquido, teve um impacto grande nas empresas, como forma de 
mitigar esse impacto se estabeleceram esses juros remuneratórios do 
capital próprio com alíquota na fonte de 15%, portanto deu 
arrecadação e mitigou o efeito da eliminação da correção monetária.” 

 A segunda razão para justificar o mecanismo, segundo 
Everardo, é porque ele ajuda a atrair capital externo. Ele lembra:  

1. o gasto com juros de empréstimos é dedutível para reduzir o 
Imposto de Renda a pagar e  

2. o JCP equaliza a situação com o investimento do acionista. 

“No investimento direto você não tem benefício nenhum... [?!] 
O que nós fizemos? Não acabamos com a dedutibilidade dos juros, 
mas criamos um instrumento para fazer uma relativa equivalência 
entre o investimento direto e os empréstimos. Um ano antes de ser 
instituído, a relação entre investimentos estrangeiros diretos era um 
terço dos investimentos realizados mediante empréstimo e um ano 
depois os investimentos diretos eram três vezes os investimentos por 
empréstimos”, argumentou.  

“Por isso que muitas empresas multinacionais aqui da América 
do Sul têm sede no Brasil. Porque convém... Você tirou os dois 
grandes instrumentos de atração de investimento estrangeiro para o 
Brasil [JCP e isenção de dividendos]”, completou Maciel. O país é um 
paraíso fiscal! 

O economista Manoel Pires, ex-secretário de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda e especialista em assuntos fiscais, escreveu: 
as evidências encontradas em estudos sobre o tema mostram o 
mecanismo não ter sido eficiente para impedir uma tendência para o 
endividamento das empresas e serviu mais como benefício fiscal. 

“A razão provável é: o dispositivo apenas criou um sistema de 
dedutibilidade dos dividendos... Entre corrigir o instrumento e acabar 
com a dedução, reconhecendo não ter funcionado, o governo ficou 
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com a segunda opção. Na prática, o fim da dedutibilidade é 
compensado pela redução do IRPJ, fazendo com a alíquota nominal 
ser mais próxima da alíquota efetiva. Sem eliminar o viés pró-
endividamento, reduz-se a carga tributária da empresa”, comentou 
Pires em seu artigo no observatório de Política Fiscal, do FGV Ibre. 

Pires explica: não seria trivial corrigir os problemas atuais do 
JCP. Com a redução do IRPJ, há razões para seu fim ocorrer sem 
maiores problemas.  

Muitos países abandonaram tal mecanismo. “Então, a decisão 
mais razoável foi acabar. Obviamente, muita gente rica vai perder 
com isso e por isso O Mercado está incomodado. A solução de tirar o 
JCP e reduzir o IRPJ é razoável”, disse Pires. 

Ele tem estimativas diferentes de arrecadação com o fim do 
JCP, em relação ao previsto pela Receita Federal. “Considerando o fim 
da dedutibilidade, estima-se a receita aumentar em R$ 4,04 bilhões a 
preços de 2019”, estima. O fisco trabalha com ganho de R$ 2,75 
bilhões no próximo ano e acima de R$ 7 bilhões nos anos seguintes. 

Sobre a comparação feita por Ilan Gorin, Pires alerta: só um 
olhar geral sobre o volume de capitalização não é suficiente para 
analisar se o JCP tem ou não funcionado. No mínimo, aponta, é 
preciso comparar em proporção ao PIB. Essa comparação agregada 
não seria a forma adequada para mensurar a efetividade do 
mecanismo necessário de o governo extinguir. 

As evidências de estudos robustos mostram o desempenho do 
JCP não ter ido na direção dos objetivos pretendidos. “Há diferença 
entre percepção e análise. Cada advogado faz a conta para ver se 
vale a pena pagar JCP ou não. Nem sempre a avaliação mais geral 
demonstra isso. Esse é o debate central. Não dá para simplesmente 
dizer: as empresas vão voltar para o crédito, escasso no país, juro 
real não é baixo, não dá para saber como mercado vai se comportar 
com o tempo”, disse Vanessa Canado, ex-assessora de Guedes.  

Tem uma questão de amostra também. Alguns setores sentirão 
mais em relação a outros. 

As propostas de reforma tributária do governo geram distorções 
que desestimulam investimento e freiam o avanço da banda larga no 
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país, afirma Marcos Ferrari, presidente da Conexis Brasil Digital, 
sindicato que reúne as principais operadoras do país. Relatório 
divulgado pelo banco BTG Pactual na segunda-feira considera que 
empresas de telecomunicações e bancos - além da Ambev - seriam 
os que mais sofreriam com as mudanças. Isso porque pagam muitos 
juros sobre capital próprio, uma das formas que as companhias têm 
de remunerar seus acionistas. 

Acabar com juros sobre capital próprio representa um 
desestímulo ao investimento, argumenta o presidente-executivo da 
Conexis (antigo SindiTelebrasil). Simulações feitas pelo escritório 
Daudt, Castro e Gallotti Olinto Advogados apontam para um aumento 
da carga tributária no setor com a extinção desse tipo de 
remuneração. 

Se aprovada, a reforma tributária pretendida pelo governo 
acabaria com a possibilidade de deduzir os juros sobre capital próprio 
do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). 

“Além de pesar a mão na carga tributária, a proposta de 
reforma inibe uma série de movimentos que são legais e visam a 
fomentar a fomentar a atividade empresarial”, analisa José Guilherme 
Missagia, sócio do Daudt, Castro e Gallotti Olinto Advogados.                     

Na visão dele, o governo tenta mitigar supostas lacunas que 
poderiam acarretar perda de arrecadação tributária. 

Nos moldes atuais, a reforma elevaria a carga tributária 
prevista na segunda fase da reforma para o patamar de até 49%, 
levando-se em consideração a proposta do governo de taxar em 20% 
a distribuição de lucros e dividendos, destaca Ferrari, da Conexis. 
“Soma-se a isso o fim dos juros sobre capital próprio”, comenta 
Ferrari. O nível atual de tributação é de 34%. 

Só a criação da Contribuição sobre Operações com Bens e 
Serviços (CBS) - prevista ainda na primeira fase da reforma - 
aumentaria em cinco pontos percentuais da carga tributária total 
incidente sobre o setor de telecomunicações, segundo o sindicato das 
operadoras. O novo imposto substituiria o PIS e a Cofins, com uma 
alíquota geral de 12%. 
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Missagia ressalta que a criação da CBS aumenta a alíquota 
global de PIS/Cofins para o setor de serviços como um todo, incluindo 
o segmento de telecomunicações. “A proposta de reforma do governo 
não simplifica nada. É muito mais uma norma antielisiva do que uma 
reforma propriamente dita.” 

“Ambas as fases prejudicam o consumidor de telecomunicações 
com impacto direto nos preços dos serviços prestado e vão na 
contramão do resto do mundo, que tem caminhado para reduzir a 
tributação da banda larga fixa e móvel”, diz Ferrari. “Estamos 
adotando uma medida que inibe o investimento no momento em que 
o 5G vai chegar.” Em 2020, as operadoras de telecomunicações 
pagaram R$ 60,6 bilhões em tributos, segundo a Conexis - ou mais 
de 40% da receita líquida das empresas. 

A equipe econômica vê exagero na reação do mercado e de 
analistas à reforma do Imposto de Renda, em especial no capítulo da 
tributação de dividendos. Críticas eram esperadas, dado que o 
governo está tirando a isenção sobre os dividendos que dura 25 anos 
e mexendo em outras áreas que atingem os empresários. Mas o tom 
de algumas reações chamou atenção na equipe no ministério. 

O ministro Paulo Guedes tem mostrado convicção sobre a 
direção da reforma, mas ele e seus auxiliares sabem que será 
necessário ceder em alguns pontos. As negociações com o Congresso 
já começaram e as primeiras impressões sobre as conversas com o 
relator, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), foram positivas. A equipe 
de Guedes avalia que ele captou bem o sentido do projeto do governo 
e que mostra preocupação em atuar em harmonia com a Economia. 

Como o Valor informou no início da semana, o governo sabe 
que tem gordura para queimar no texto, na busca de um 
entendimento com o Congresso. Nesse sentido, Guedes já falou em 
acelerar a queda no IRPJ, que no texto original está prevista em cinco 
pontos percentuais, em dois anos. O ministro tinha falado em fazer 
essa queda de uma vez só, mas ontem foi além e sinalizou com a 
possibilidade de reduzir o IRPJ em dez pontos. 

A decisão de parcelar a queda do IRPJ no projeto foi motivada 
por conservadorismo fiscal, para evitar o risco de uma perda muito 
forte de receitas. Guedes chegou a defender que o corte de cinco 
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pontos fosse feito de uma vez só, embora no final tenha cedido à 
ideia de prudência fiscal da Receita. 

A questão é que agora ele começa a colocar em cena também o 
risco fiscal na equação da proposta. Afinal, será que as contas 
públicas aguentam uma redução tão rápida e forte de IRPJ? Vale 
lembrar que, a despeito de ter um alto potencial arrecadatório, o 
efeito real da taxação dos dividendos ainda é algo apenas visto nos 
modelos econométricos da Receita, a prática pode ser bem diferente. 

CEO da Reach Capital, Ricardo Campos vê um viés 
arrecadatório na proposta e riscos de o governo perder o apoio do 
setor empresarial, aumentando o risco de um processo de 
impeachment. “É um aumento de carga tributária surreal”, disse. 

De fato, para alguns setores, principalmente quem está nessa 
modalidade de ser remunerado por dividendos, no qual mercado 
financeiro e profissionais liberais se inserem, o governo está pesando 
a mão. Mas as pessoas físicas desses segmentos (e há que se 
distinguir empresa e sócio) que agora reclamam também são muito 
mais favorecidas com uma isenção que demais trabalhadores não 
têm acesso. Nesse cabo de guerra, há um espaço para maior 
equidade tributária e para um nível razoável de tributação que não 
seja confiscatório. A ver se o Congresso vai dar conta dessa tarefa. 

O governo pode elevar para 10 pontos percentuais o corte nas 
alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), disse ontem 
o ministro da Economia, Paulo Guedes. Há, porém, uma condição: 
que sejam removidos alguns incentivos fiscais que, segundo afirmou, 
beneficiam alguns cartéis, oligopólios e monopólios. 

A redução de 10 pp já em 2022 é bem mais ambiciosa do que o 
proposto na semana passada pelo próprio governo para a reforma do 
Imposto de Renda: um corte de 5 pp, dividido em duas etapas de 2,5 
pp a serem implementadas em 2022 e 2023. Nesta semana, o 
ministro já havia sinalizado que o corte de 5 pp poderia ser feito em 
uma só etapa em 2022. Agora, apontou redução ainda maior. 

“Nós sinalizamos que vamos baixar 2,5% mais 2,5%”, disse 
Guedes. “Estamos recalibrando e podemos baixar entre 5% e 10%, 
dependendo da nossa coragem de remover outros subsídios 
específicos.” Apesar de citar a porcentagem, o ministro se referia a 
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pontos percentuais. A assessoria do ministério pediu que a 
informação fosse corrigida. 

Com isso, Guedes redobrou sua aposta na aprovação de uma 
reforma ambiciosa para o Imposto de Renda. O corte de imediato de 
5 pp seria possibilitado pelo desempenho da arrecadação, que tem 
sido acima do esperado. Já o aprofundamento para 10 pp estaria 
associado à revisão de gastos tributários, agenda que a área 
econômica deseja, mas reconhece a dificuldade política de avançar 
com ela. 

Guedes tocou nesse ponto ao dizer que os incentivos foram 
criados a partir de lobbies politicamente bem-sucedidos no passado. 
Acrescentou que esse tipo de pressão é legítimo numa democracia, 
mas que cabe ao governo filtrar o que é desejável do ponto de vista 
social. 

“Se desarmarmos um lobby, podemos reduzir o Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica para o Brasil inteiro”, afirmou. “Se 
desarmarmos dois ou três lobbies, reduzimos mais fortemente ainda 
o imposto para o Brasil inteiro.” 

O governo não tem “compromisso com o erro”, disse o ministro. 
Se a calibragem de alíquotas proposta na reforma do Imposto de 
Renda resultar em aumento da arrecadação, novos cortes serão 
feitos. “Nós vamos manter a neutralidade da reforma”, afirmou. “A 
reforma não pode aumentar a arrecadação.” 

A tributação dos dividendos, ponto da proposta de reforma do 
Imposto de Renda que mais recebeu críticas até o momento, foi 
defendida pelo ministro. “É natural, vai ter muita reclamação, mas 
estamos convencidos de que estamos dando o passo certo.” A 
proposta é tributar os rendimentos de capital, atualmente isentos, 
para desonerar empresas e assalariados. 

“Há 25 anos, justamente as pessoas que têm mais recursos no 
país não pagam como pessoa física esses impostos”, afirmou. Ele 
disse que 20 mil pessoas receberam R$ 200 bilhões em isenções, 
algo que classificou como “inaceitável”. 
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Segundo dados da área técnica, uma parcela de 20.858 
pessoas que receberam lucros e dividendos em 2019 registrou R$ 
231 bilhões em rendimentos isentos. 

Guedes rebateu novamente a ideia que os dividendos não 
devem ser taxados porque o empresário já pagou os tributos na 
empresa. Afirmou que, ao contrário, as empresas devem ser cada vez 
menos oneradas, pois são engrenagens que geram crescimento 
econômico. “Quando ele sai para pessoa física, aí sim, é que deve 
haver essa tributação.” 

Já há sinais do Congresso, onde a proposta de reforma do 
Imposto de Renda está em análise, que a tributação sobre dividendos 
pode ser reduzida. Em reação, o secretário especial de Fazenda, 
Bruno Funchal, disse ao Valor esta semana que os ganhos de 
arrecadação com essa nova base de tributação vão dar suporte à 
expansão do Bolsa Família a partir do ano que vem. A intenção do 
governo é reforçar o programa, o que elevará os gastos em algo 
como R$ 18 bilhões a R$ 20 bilhões de forma permanente. 

Debate sobre Reforma Administrativa 

Renda de Servidor Público versus Trabalhadores do Setor Privado 

Em quase uma década, entre o primeiro trimestre de 2012 e o 
quarto trimestre de 2020, a renda média do trabalhador do setor 
público avançou 20,4% entre aqueles com carteira assinada e 13,1% 
entre os militares e servidores estatutários com concurso público. 

No período, o aumento entre empregados do setor privado com 
carteira de trabalho foi bem inferior, de 7,1%. Com isso, cresceu a 
distância entre o rendimento médio dos setores público e privado. 

Os números são de levantamento da consultoria IDados, a 
partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Consideram a renda real, ou seja, já deflacionada. 
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Coordenador executivo do Fórum de Economia da Fundação 
Getulio Vargas e especialista em Administração Pública, Nelson 
Marconi afirma os números médios mostrarem diferença de 
rendimento entre os setores público e privado. Porém, ao se 
desagregar entre os tipos de vínculo e os níveis de governo, fica claro 
esse diferencial estar concentrado entre os estatutários do governo 
federal. 

“Realmente há um diferencial histórico dos salários entre o 
setor público e o privado, na média. Mas, quando se olham os dados 
desagregados de servidores estaduais e municipais, essa diferença de 
renda em relação ao setor privado não é tão grande. E mais da 
metade do contingente do setor público está nos municípios”, 
argumenta. 

Em seu estudo mais recente sobre o tema, “Gestão de pessoas 
no setor público brasileiro: o que os dados dizem?”, o Banco Mundial 
aponta os reajustes salariais muito superiores à inflação foram o 
principal propulsor do crescimento da folha de pagamentos do setor 
público entre 2008 e 2018. Além disso, pondera haver uma alta 
dispersão salarial entre servidores, acentuando a desigualdade entre 
as carreiras, principalmente porque os reajustes não são iguais entre 
as distintas categorias. 

“De fato, é muito comum a comparação entre a renda do setor 
privado e do setor público, mas fazer uma única caracterização do 
setor público brasileiro não vai levar às melhores tomadas de 
decisão”, afirma Daniel Ortega Nieto, responsável pelo estudo. 

Na comparação da renda dos trabalhadores do setor público 
com a dos empregados das melhores empresas do setor privado, 
considerando as mesmas características, como tipo de ocupação e 
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gênero, o rendimento maior aparece entre os servidores federais, 
mas não nos municipais. 

Diante da perspectiva de uma parcela grande de aposentadorias 
de servidores nos próximos anos, há uma “janela de oportunidade” 
para reformas administrativas.  

Não é uma questão apenas fiscal, de ter mais ou menos 
servidores. É preciso uma gestão adequada de recursos humanos 
para se atender às demandas da população para prover melhores 
serviços públicos, dando condições para servidores com trabalho 
adequado sejam reconhecidos e valorizados. 

Castas Intocáveis pela Reforma Administrativa 

O governo encaminhou, no dia 3 de setembro de 2020 ao 
Congresso sua proposta de Reforma Administrativa, preservando 
categorias da elite do funcionalismo e membros do Judiciário, do 
Legislativo e do Ministério Público. Os militares também ficaram de 
fora da proposta. 

Entre outros pontos, ela limita a estabilidade e a concessão de 
benefícios. Os servidores de carreira de Estado não poderão ter os 
seus salários e jornadas de trabalho reduzidos. 

A Proposta de Emenda Constitucional será regulamentada por 
outros projetos ainda a serem enviados ao Legislativo. Cria cinco 
novas formas de contratação e facilita demissões. Os novos critérios 
serão válidos apenas para os novos servidores dos três poderes. Com 
isso, tende a reduzir as pressões contrárias à tramitação da proposta. 

  Militares e categorias específicas de outros Poderes são 
regidas por estatutos próprios. A proposta não se estende aos 
membros de outros Poderes porque constitucionalmente o chefe do 
Poder Executivo não pode propor normas de organização dos demais 
Poderes. O Poder Militar é paralelo? 

Por outro lado, os demais servidores do Legislativo, Judiciário 
ou Ministério Público, como profissionais da área técnica, já estarão 
sujeitos às novas regras, caso a proposta de emenda à Constituição 
(PEC) seja aprovada. Seu efeito não será imediato, daí o governo não 
estimou seu impacto fiscal, pois isso depende do envio e da 
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aprovação de vários projetos de lei para revisar normas atuais e 
regulamentar os pontos da PEC. 

!  
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Outro ponto é a permissão para o presidente possa extinguir ou 
fundir órgãos por meio de decreto, ou seja, sem consultar o 
Congresso. Mas isso só pode acontecer sem haver aumento das 
despesas.  

Pontos polêmicos, como política remuneratória e de benefícios, 
regras para a ocupação de cargos de liderança e assessoramento, 
progressão e promoção funcionais, serão tratados depois por Projeto 
de Lei Complementar. Uma das possibilidades cogitadas é o 
Congresso incluir na discussão os atuais servidores públicos e 
estabelecer algum critério para acelerar o fim dos “penduricalhos”.  

Na apresentação da reforma, os técnicos do governo disseram o 
cenário atual ser insustentável com o sucessivo aumento dos gastos 
obrigatórios e a redução dramática dos investimentos públicos. O 
governo está se aproximando de não conseguir pagar a folha. 

Em 2019, essa despesa foi de R$ 319,509 bilhões e é a 
segunda mais elevada, perdendo apenas para o pagamento dos 
benefícios previdenciários. Há três anos a administração pública 
federal tem mais inativos e pensionistas se comparado aos servidores 
ativos. Atualmente, são 600 mil ativos e mais de 720 mil inativos e 
pensionistas.  

Os neoliberais por desejarem “mudar as regras do jogo depois 
de ele ter sido jogado” dizem “isso não fazer sentido em lugar 
nenhum. Estabilidade existe em várias democracias, mas segue o 
propósito de assegurar carreiras de Estado”. O não dito é ser 
necessário crescimento econômico, fomentado pelo Estado 
desenvolvimentista, para conseguir aumentar a arrecadação fiscal. 

Para restringir a estabilidade, a PEC propõe o fim do chamado 
Regime Jurídico Único. Ela rege os servidores públicos. Em seu lugar, 
lança a ideia da criação de cinco novos vínculos, sendo apenas um 
deles, tratando-se de cargo típico de Estado, prevê estabilidade após 
três anos.  

Também foi proposta uma modalidade de contrato por tempo 
indeterminado. Nesses casos, a seleção também é por concurso 
público. Antes de serem contratados, no entanto, passam pelo 
chamado vínculo de experiência. Substituirá o estágio probatório. 
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Além disso, o governo poderá contratar, por seleção 
simplificada, trabalhadores com vínculo de trabalho determinado e 
para cargos de liderança e assessoramento. Substituem os cargos de 
confiança.  

Mas todas as regras, como definição das carreiras de Estado e 
os critérios de avaliação de desempenho, serão conhecidas apenas 
com a regulamentação da PEC. Cabe avaliar se a meritocracia será 
remunerada com justiça. 

Os servidores com vínculo de experiência e com vínculo por 
prazo indeterminado ou de cargo típico de Estado serão considerados 
como segurados de regime próprio de Previdência Social. No entanto, 
a PEC dá a opção de Estados e municípios inserirem o servidor 
contratado por vínculo indeterminado ao Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS). Os servidores com vínculos por prazo determinado 
(temporários) ou os servidores admitidos exclusivamente para cargo 
de liderança e assessoramento serão regidos pelo RGPS. 

A proposta ainda facilita a demissão de funcionários com baixo 
rendimento. O projeto de lei para regulamentar a matéria está em 
fase de elaboração e deve ser em breve encaminhado à Presidência 
para envio ao Congresso. Neste caso, a medida vai valer também 
para os atuais servidores.  

“A estabilidade não é um salvo conduto para o servidor com 
mau desempenho continuar no cargo e não pode ser confundida com 
uma proteção ao mau desempenho”. Fácil de falar, mas não evita ser 
usada para a perseguição político-ideológica como se viu logo no 
início do governo contra “os petistas”. 

A PEC também define uma lei para especificar a jornada 
máxima tolerada nos casos de acumulação de atividade remunerada 
e prevê uma Lei Complementar Federal, aplicável a todos os entes 
federados, determinar as normas gerais sobre servidores. Mudará as 
constituições dos Estados?! E a autonomia do federalismo? 

Além disso, o neoliberalismo estabelece a possibilidade de 
cooperação dos entes públicos com entes privados, inclusive com o 
compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos de 
particulares, com ou sem contrapartida financeira. A PEC também 
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estabelece a aposentadoria compulsória aos 75 anos para os 
empregados públicos, porque hoje é apenas para servidores. 

A despesa da União com o servidor contratado por tempo 
determinado será considerada um gasto de custeio, caso a proposta 
de Reforma Administrativa apresentada pelo governo seja aprovada e 
regulamentada. Ela não será classificada como despesa de pessoal da 
União. 

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Reforma 
Administrativa abre a possibilidade de contratação de pessoas, 
mediante processo seletivo simplificado, com vínculo por prazo 
determinado, “com recursos próprios de custeio”. Na terminologia do 
Orçamento público, a despesa com pessoal é classificada como GND 
1, enquanto a despesa de custeio é GND 3. 

A PEC diz também a Lei Orçamentária poderá conter 
programações únicas e específicas para atender às despesas de 
contratação de servidores por tempo determinado e de bens e 
serviços, “independentemente da classificação da despesa”. Não está 
claro como isso será feito, sem ferir a transparência e a prestação de 
contas de cada contrato. 

As contratações de servidores por tempo determinado serão 
feitas, segundo a proposta apresentada pelo governo, para atender 
necessidade temporária decorrente de calamidade, de emergência, 
de paralisação de atividades essenciais ou de acúmulo transitório de 
serviço, para atividades, projetos ou necessidades de caráter 
temporário ou sazonal, com indicação expressa da duração dos 
contratos. 

Essas contratações temporárias de pessoas e de serviços e a 
forma como elas serão contabilizadas na lei orçamentária podem 
reduzir a transparência e dificultar a fiscalização dos contratos. O 
clientelismo político poderá aumentar sem controle! 

O governo populista de direita deseja maior flexibilidade na 
contratação de servidores por período curto de tempo, sem os 
entraves atuais. Mas ainda não está claro como seria o “processo 
seletivo simplificado” citado na PEC. 
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A definição das novas regras de seleção das pessoas a serem 
contratadas por tempo determinado deverá constar da 
regulamentação da reforma. Para elas, algum tipo de critério terá de 
ser definido em lei para a contratação de servidores, mesmo sendo 
por curto espaço de tempo, não seja feita por critérios político-
partidário. O temor justificado é esse novo tipo de contratação abrir 
uma brecha para a volta do clientelismo com o uso do dinheiro 
público para contratação de correligionários. 

Crítica à Proposta de Reforma Administrativa 

Júlia Alexin publicou artigo (Valor, 05/06/21) intitulado “O que 
não está escrito na reforma administrativa”. 

Em todas as reflexões acerca de disposições constitucionais 
devemos atentar para quais temas são diretamente tratados no texto 
da Constituição e quais temas são deixados ao encargo do legislador 
infraconstitucional. A Constituição não pode tratar de todas as 
matérias.  

É importante, contudo, um olhar desconfiado para 
determinadas disposições constitucionais. Elas utilizam expressões 
como “a lei disporá sobre” ou “na forma da lei”. 

Ao analisar a Proposta de Emenda Constitucional nº 32/2020 – 
o projeto de reforma apresentado pelo Governo neoliberal-populista 
de direita –, há alguns parâmetros antes tratados na Constituição e 
agora são deixados para o legislador. Isso tem graves consequências.  

Basta observar os potenciais efeitos da reforma em temas como 
o acesso a cargos públicos e obrigatoriedade do concurso público, a 
estabilidade dos servidores públicos e os poderes do chefe do Poder 
Executivo para modificar, fundir e extinguir entidades públicas como 
autarquias e fundações. 

Com relação ao acesso a cargos públicos e ao concurso público, 
a Constituição de 1988 determina o provimento de cargos públicos se 
dar por meio de aprovação em concurso público, excepcionados 
apenas os cargos em comissão que são de livre nomeação e 
exoneração. Esses cargos em comissão, diz a Constituição, só podem 
ser cargos de direção, chefia e assessoramento. Cargos técnicos e 
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com atribuições burocráticas devem ser cargos efetivos ocupados por 
pessoas aprovadas em concurso público. 

Embora o texto da reforma não anuncie expressamente estar 
ampliando as hipóteses de acesso a cargos e funções públicas sem 
concurso, o princípio da obrigatoriedade do concurso público sofrerá 
um forte golpe. Isto se a reforma administrativa for aprovada. Ela faz 
três mudanças importantes. 

Em primeiro lugar, a reforma determina a lei poder criar cargos 
de liderança e assessoramento com atribuições de direção e chefia ou 
com atribuições técnicas. A lei, em suma, poderá instituir, em todas 
as esferas da Federação - União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, cargos de livre nomeação, preenchidos sem concurso 
público, com competências para realização de quase todas as 
atividades administrativas. 

Em segundo lugar, a reforma insere no texto constitucional 
dispositivo para o poder público poder, na forma da lei, cooperar com 
particulares e utilizar recursos materiais e humanos de particulares, 
sendo vedado apenas o uso de recursos humanos particulares para a 
realização de atividades típicas de Estado. Mas a emenda à 
Constituição não define quais são as atividades são típicas de Estado.  

Caberá ao legislador dizer quais atividades são ou não são 
típicas de Estado. Assim, poderão ser criadas formas de cooperação 
para particulares exercerem funções, no atual regime constitucional, 
obrigatoriamente exercidas por servidores aprovados em concurso 
público. 

O golpe de misericórdia vem com a autorização genérica para a 
lei disciplinar a realização de contratações por tempo determinado 
sem concurso público. A Constituição de 1988 autoriza essas 
contratações, na forma da lei, mas apenas para atender a 
necessidades temporárias de excepcional interesse público. Se 
aprovada a reforma, contratações temporárias poderão ocorrer, ainda 
na forma de lei, porém, nas situações mais diversas, sem nenhum 
parâmetro ou limitação constitucional. 

A opinião pública mal-informada acha acabar com a 
estabilidade dos servidores públicos ser uma coisa boa. A reforma, 
porém, não acaba com a estabilidade.  
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A reforma cria duas categorias de servidores:  

1. quem realiza atividades típicas de Estado será estável, e  

2. quem não realiza atividades típicas de Estado não será estável.  

Quem dirá quais carreiras são típicas de Estado? A lei. Haverá 
negociações e trocas de favores quando chegar a hora de determinar 
quais categorias de servidores serão beneficiadas com a estabilidade. 
Quem não obter aprovação legislativa estará sujeito a perseguições 
políticas, demissões arbitrárias e outras ações discriminatórias se ele 
zelar pelo bem público. Tais ações não contribuem em nada para a 
qualidade do serviço ou para a democracia brasileira. 

A reforma dá aos servidores não estáveis um prêmio de 
consolação: eles poderão cumular, com remuneração, diferentes 
cargos públicos. Essa cumulação, hoje, é, para maioria dos 
servidores, vedada pela Constituição.  

Se os serviços públicos não funcionam bem com servidores sem 
acumularem cargos e funções, imagina o possível de acontecer 
quando, para a maioria dos servidores, ocupar mais de um cargo for 
uma opção possível. 

É preciso, por fim, atentar para o modo como a reforma 
modifica os poderes do chefe do Poder Executivo para alterar cargos 
públicos e extinguir, transformar e fundir autarquias e fundações 
públicas. Atualmente, essas ações dependem de lei. Se aprovada a 
reforma, essas mudanças poderão ser promovidas por ato do 
Executivo.  

Por exemplo, as Universidades são autarquias e poderão ser 
extintas em uma canetada. Agências Reguladoras são autarquias e 
poderão ser extintas pela vontade do Presidente da República.  

Em suma, o Presidente, os Governadores e os Prefeitos poderão 
extinguir entidades científicas caso se oponham ao negacionismo 
deles. Poderá também encerrar entidades fiscalizadoras de suas 
ações, se valendo desse poder para neutralizar e reprimir opositores 
políticos. 

As mudanças trazidas pela reforma administrativa não 
contribuem para uma maior eficiência do Estado. Possivelmente, um 
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Estado composto por agentes não aprovados em concurso e 
servidores com acumulo de cargos, apenas para aumento de 
vencimentos, será menos eficiente se comparado ao atual Estado 
brasileiro.  

As mudanças propostas promovem, na verdade, uma maior 
concentração de poderes no Poder Executivo. Daí geram mais 
oportunidades para negociações de cargos e privilégios no Legislativo. 

Renda Básica da Cidadania 

Proposta Governamental de Renda Cidadã 

Depois de idas e vindas e uma sequência de confusões 
envolvendo o seu novo programa social, o governo populista de 
direita finalmente anunciou como pretende financiar o substituto do 
Bolsa Família, para apagar a lembrança social de quem foi seu 
criador. Conseguiu só provocar nova polêmica e mais uma rodada de 
queda de preços dos ativos no mercado financeiro local. 

A solução apresentada foi um forte corte nos gastos para 
pagamentos de sentenças judiciais (os chamados precatórios) a partir 
do próximo ano e o retorno de uma ideia já rejeitada pelo Congresso 
há poucos meses: o uso de parte dos recursos do Fundo de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para viabilizar o agora 
chamado “Renda Cidadã”. 

A nova etapa da Reforma Tributária ficou para depois, sem data 
ainda, por causa do impasse político em torno da proposta do 
ministro da Economia de financiar a desoneração da folha de 
pagamentos com a ressurreição de uma nova CPMF. 

O relator das propostas de emenda à constituição (PECs) do 
Pacto Federativo e Emergencial, pretende colocar no texto dessa 
última PEC a limitação de pagamentos de precatórios em 2% da 
Receita Corrente Líquida (RCL) e o uso de até 5% do Fundeb, para 
associar políticas educacionais de primeira infância com o programa 
social. 

A medida mais forte é a dos precatórios. O Orçamento do 
próximo ano prevê R$ 54,7 bilhões para o pagamento de sentenças 
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judiciais. Desses, mais da metade é relativa à Previdência e à Lei 
Orgânica de Assistência Social, enquanto R$ 10,4 bilhões são 
relacionadas ao gasto com pessoal. Outros R$ 20 bilhões são 
despesas com decisões judiciais de diferentes temas. Com o limitador 
anunciado, em 2021 serão pagos apenas R$ 16 bilhões. 

A diferença de R$ 39 bilhões seria redirecionada para o 
programa social pagar um valor médio maior de R$ 200 para cada 
família na extrema pobreza. O valor ainda será definido pelo 
Executivo, mas não chegará aos R$ 300 sonhados para “a compra de 
votos em 2022”.  

No caso do Fundeb, a conta não é tão simples. O índice de 5% 
representa cerca de R$ 8 bilhões hoje, mas o aumento dos recursos é 
gradual ao longo dos anos, então seu impacto é diluído. 

O limitador de 2% da RCL, segundo uma fonte, foi uma escolha 
da própria equipe econômica, embora dentro dela também haja 
críticas ferozes à proposta, inclusive comparando-a a um “calote”. Se 
a medida avançar, o governo colocará essa despesa no nível mais 
baixo pelo menos desde 2014, quando foi de R$ R$ 19,8 bilhões – 
cerca de 1,5% da despesa primária da época –, sem atualizar pela 
inflação. 

A indiferença do genocida com a pandemia matou ½ milhão 
pessoas em quinze meses, vai continuar tendo efeitos na economia. 
Há 10 milhões de pessoas necessitando de dinheiro para comer.  

O governo demagogo diz atender os chamados “invisíveis” e ao 
mesmo tempo respeitar o teto de gastos. A reação do mercado foi na 
direção oposta da desejada por ele.  

Diante da percepção de o governo estar partindo para medidas 
disfarçadas de “contabilidade criativa” para tentar colocar de pé seu 
programa e driblar o teto, os juros futuros voltaram a subir forte na 
sessão após seu anúncio, assim como o dólar. 

O líder do governo na Câmara teve de tentar apaziguar O 
Mercado. Não teve sucesso. Apesar do discurso em defesa do teto, a 
conversa com cerca de cem investidores foi tratada como 
“inacreditável”. “Estão transformando dívida em receita para pagar 
despesa perene”, disse um gestor. 
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Toda a dificuldade do governo decorre da necessidade de cortar 
despesas para fazer seu novo programa, imposta não só pelo Teto de 
Gastos, mas também pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A direita 
está provando de seu próprio veneno... 

Nesse sentido, o relator admitiu ter chegado a incluir no seu 
relatório uma proposta de reversão de benefícios fiscais para financiar 
o programa, como o Simples e isenção de lucros e dividendos, 
colocando a nova despesa como “extra-teto”. Mas desistiu da ideia 
diante das resistências apresentadas principalmente pela equipe 
econômica. 

“Quando foi para dar dinheiro para municípios e Estados 
[petróleo] extra-teto, ninguém reclamou. Quando foi para elevar em 
160% o Fundeb, ninguém reclamou. Agora para criar dinheiro para a 
sobrevivência de 10 milhões de pessoas não pode ser?”, perguntou 
ele.  

O relator mantém sua decisão de promover a desvinculação do 
Orçamento, eliminando os pisos de saúde e educação. Mas desistiu 
mesmo da desindexação, para impedir a correção do salário mínimo e 
benefícios previdenciários pelo INPC, diante da falta de consenso 
político. 

Outra questão polêmica é a decisão do governo em propor a 
limitação do pagamento anual de precatórios em 2% da receita 
corrente líquida, cerca de R$ 16 bilhões, no próximo ano, para o 
governo utilizar a sobra no teto de gastos para financiar o Renda 
Cidadã. 

A postergação do pagamento de precatórios vai resultar em um 
acúmulo de dívida a ser paga pelas futuras gerações. Isso porque o 
montante anual de precatórios a ser pago pela União é definido pela 
Justiça, sem interferência do Executivo. A Justiça continuará 
mandando o governo pagar o devido, quando for terminando o 
julgamento das ações. 

O pagamento de precatórios é uma das despesas da União mais 
crescentes. Segundo dados levantados no SigaBrasil, do Senado, os 
gastos da União com precatórios passaram de 0,28% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2012 para 0,32% do PIB em 2019. A despesa 
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com sentenças judiciais de pequeno valor subiu de 0,12% do PIB 
para 0,21% do PIB no mesmo período. 

O projeto substitutivo do relator cria a “renda básica da 
cidadania”. O texto diz que a lei vai dispor sobre a “política nacional 
de estímulo à autonomia econômica das famílias por meio do 
trabalho, constituída por um conjunto de programas e ações 
integradas”.  

Estas vão obedecer às seguintes diretrizes: “redução da 
pobreza e da extrema pobreza das famílias beneficiárias por meio de 
transferência de renda; reconhecimento da criança, do adolescente, 
da gestante e da nutriz como base da proteção da família em 
situação de pobreza ou extrema pobreza, garantindo-se proteção 
especial às crianças na primeira infância”, dentre outras. A União 
passará a promover a avaliação periódica pelo menos a cada cinco 
anos, de seus programas de assistência social. 

Tentativa e Erro de Substituir o Bolsa-Família 

O presidente populista de direita disse não desejar “tirar 
dinheiro dos mais pobres para dar aos paupérrimos” e pôs fim às 
ideias de congelamento nominal de aposentadorias, uma das fontes 
de recursos do Renda Brasil. Na verdade, a não correção dos 
reajustes, provavelmente incluindo o salário mínimo, impediria 
agirem os principais meios pelos quais o Brasil reduziu a pobreza.  

Bem focado, o Bolsa Família integrou um conjunto de políticas 
para reduzir a desigualdade de renda. O meio escolhido para 
robustecê-lo diminuiria renda dos demais pobres, entre os quais a 
aposentadoria é uma das fontes principais de sustento e consumo, ao 
lado do salário mínimo valorizado. O resultado líquido do experimento 
do Renda Brasil não seria tão relevante. 

Técnicos do Ipea, com outros objetivos, analisaram as fontes de 
renda, benefícios, transferências e despesas da população para 
discernir quais favorecem ou diminuem a concentração de renda, e os 
efeitos da tributação direta sobre a desigualdade. Uma das 
conclusões: “o RPPS (regime próprio do servidor público) concentra 
73% de suas transferências no décimo mais rico, responsável por se 
apropriar de 47% da renda monetária total, e, dessa forma, contribui 
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sobremaneira para o agravamento da concentração de renda”. 
(Impactos Redistributivos das Transferências Públicas Monetárias e 
da Tributação Direta, de Fernando Gaiger Silveira, Luana Passos, 
Eduardo Gil da Silva e Theo Ribas Palomo). 

 A aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social 
(RGPS), por outro lado, é progressivo nos estratos intermediários de 
renda e, com o Bolsa Família, das transferências de renda e 
rendimentos não monetários (valor do aluguel não pago, agricultura 
familiar), compõe a principal fonte de renda dos mais pobres. Na 
base da pirâmide, onde estão 10% mais pobres, essas fontes 
perfazem 52,5% da renda, mas ainda são de 27% a 38% dos 
recursos de que dispõem os 30% mais pobres. 

A renda do trabalho, formal ou informal, é a principal fonte de 
sustento, mas o Bolsa Família supera ganho com aposentadorias 
apenas nos 10% mais pobres (15,47% ante 5,35%), cuja renda 
familiar per capita vai até R$ 212 (em 2018, com bases na POF). O 
BPC tem um papel mais tímido, algo como 2% da renda até o estrato 
dos 60% mais pobres. 

A força da focalização do Bolsa Família é também seu limite. 
“Ainda sendo capaz de alcançar os estratos mais pobres da 
distribuição, seu efeito redistributivo é reduzido”, dizem os autores.  

Uma das boas sugestões do estudo está no potencial de 
redistribuição contido na renda não monetária. Entre os 40% mais 
pobres, supera um quinto da renda total e nos 10% mais pobres, 
mais ainda: 32,3%.  

Sua principal fonte é o aluguel estimado de quem não paga 
moradia. “Fica evidenciado o papel redistributivo de políticas públicas 
de infraestrutura urbana em regiões e bairros pobres, bem como 
ações com vistas a melhorias habitacionais direcionadas a essa 
parcela da população”. 

A segunda rubrica de origem desta renda é a produção própria 
(autoconsumo e retirada do negócio). Ela abre caminho para outras 
políticas redistributivas como “apoio à pequena agricultura de 
subsistência e aos pequenos negócios familiares”. 
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A correção da baixa progressividade da tributação teria 
impactos muito significativos. A renda dos 40% mais pobres se iguala 
a seu consumo, enquanto na dos 10% mais ricos a proporção é de 
pouco mais de 50%.  

Entre os mais pobres predominam gastos com bens e produtos, 
e entre os ricos, os serviços, levando a carga tributária indireta a 
pesar mais sobre os primeiros em vez de ser sobre os segundos, pela 
menor tributação dos serviços. 

O IR da pessoa física se sai melhor em progressividade, até 
certo ponto. O 1% mais ricos paga menos imposto se comparado aos 
9% restantes do mesmo decil.  

Há espaço para melhoras, por meio de:  

1. maior tributação dos rendimentos do capital das pessoas 
físicas,  

2. redução de isenções e deduções,  

3. criação de alíquotas marginais superiores no IRPF e 

4. ampliação da base de incidência com a redução da pejotização. 

Programas de transferência de renda têm efeitos menos 
expressivos e seriam parte importante de medidas tributárias e 
outros programas mais amplos. O estudo nada diz sobre isso, mas o 
programa Renda Brasil pareceu um remendo feito às pressas e mal 
feito.  

Ele se coaduna com seu caráter eleitoreiro. Um bom e efetivo 
programa teria de se apoiar também na Reforma Administrativa e a 
Tributária, às quais o governo não confere urgência em ano pré-
eleitoral. 

Reformular benefícios sociais existentes para criar um programa 
de transferência de renda mais robusto e eficaz é um desafio, seja 
para políticos, seja aos olhos da população. Esse teria de ser também 
um processo natural de revisão das políticas públicas, com escolhas 
que precisam ser compreendidas e enfrentadas pelo governo, o 
Parlamento e a sociedade.  
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Porém, o debate precisa avançar, para buscar financiamento 
entre as camadas capazes de contribuir com mais, para não se limitar 
a análises de curto prazo ou para viabilizar uma “inclusão produtiva” 
de fato dos mais pobres. 

Com a fusão do Bolsa Família ao abono salarial, o salário-
família e o seguro-defeso, seria possível criar um benefício de renda 
mínima (BRM) para 13,2 milhões de famílias, com valor médio 
mensal de R$ 230, estimam pesquisadores no Programa de 
Responsabilidade Social, elaborado a convite do Centro de Debates 
de Políticas Públicas (CDPP). 

A ideia é “atribuir” às famílias um valor de R$ 125 por pessoa, 
do qual seriam deduzidos 80% da renda per capita com trabalho e 
todo o valor não originário de trabalho (benefícios, aposentadorias, 
aluguel etc). Se, após os descontos, o resultado for positivo, a família 
está elegível, e o valor do BRM será esse montante restante, por 
pessoa. 

Além disso, para minimizar a volatilidade de renda, escancarada 
na pandemia, famílias com ganho per capita de até R$ 780 – 
englobando quase toda a metade mais pobre do país –, receberiam 
depósito mensal equivalente a um percentual do rendimento do 
trabalho, formal ou informal, até um teto.  

Para famílias no BRM, essa porcentagem seria de 15%. A 
poupança poderia ser sacada em situações específicas, como a morte 
de provedores, desastres naturais e período de defeso na pesca, ou 
quando houvesse queda drástica no rendimento declarado. Neste 
caso, seria limitado a dois saques por ano. 

 Quando a família é muito pobre, ela recebe a renda mínima. Se 
a renda vai subindo, o benefício vai caindo, mas ela também vai 
tendo direito a um depósito maior do seguro-família. Esta seria a 
“porta giratória” de programas sociais. 

Diferentemente de outros programas em discussão ou do que 
se fala a respeito do Renda Brasil do governo, essa proposta não 
coloca na Constituição o benefício. Isso poderia criar a noção de 
direito adquirido e tirar flexibilidade e capacidade de focalização, nem 
parte do diagnóstico de políticas de formalização do trabalhador têm 
sido bem-sucedidas. 
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Outro pilar do programa é a neutralidade fiscal. O BRM teria 
custo anual de R$ 57,1 bilhões (R$ 6 bilhões para a transição). Nada 
impede parlamentares destinarem mais recursos, mas essa é uma 
questão de prioridades.  

Várias decisões aumentaram a despesa pública. Poderiam não 
ter sido feitas se a escolha fosse ter disponibilidade para um 
programa de renda mínima mais abrangente. Há maior volume de 
emendas parlamentares obrigatórias e de orçamento para as Forças 
Armadas. 

A fusão dos benefícios seria desenhada independentemente da 
questão fiscal. Esses programas estão realmente perdendo 
efetividade. Isso é natural, os benefícios evoluem, não podemos 
perder de vista as políticas públicas têm de ser avaliadas.  

A proposta é uma atualização de benefícios de natureza 
trabalhista. O Brasil tem hoje uma das melhores redes de proteção 
social do mundo em termos de capacidade de chegar à população 
mais pobre. Se fosse desenhar hoje uma política de proteção aos 
trabalhadores de baixa renda, não criaria o abono. 

O próprio Bolsa Família foi criado a partir da junção de outros 
programas. Fo i exatamente a subst i tu ição de projetos 
descoordenados por um focalizado o capaz de conferir seu 
reconhecido sucesso. 

Idealizador do Bolsa Família, Ricardo Paes de Barros, do Insper, 
é ainda mais enfático na necessidade de uma profunda redistribuição 
de recursos. “Qualquer rearranjo da política social brasileira significa 
maior focalização, significa tirar da classe média, e às vezes da classe 
média baixa, para dar para quem realmente precisa. Hoje, com o 
Bolsa Família, transferimos pouco para muitos, precisamos transferir 
mais para poucos.” 

Paes de Barros defende a unificação de uma série de 
programas, como Bolsa Família, abono salarial, salário-família e até o 
seguro-desemprego. Juntos, somam R$ 100 bi lhões em 
transferências aos trabalhadores. “Qualquer política pública que não é 
permanentemente aprimorada fica ruim.” 
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Concentrar toda a atenção na transferência de renda, porém, “é 
um erro estratégico”. Há um risco grave de focar a atenção demais na 
garantia de renda sem oferecer para as pessoas oportunidades de 
efetivamente aumentarem sua produtividade 

Daí a importância de programa de intermediação de mão de 
obra e crédito produtivo orientado. “Se gastar demais com a 
transferência, não vamos ter recursos para a inclusão produtiva, o 
passo seguinte.” 

Para Naercio Menezes Filho, também do Insper, o debate “tem 
ficado muito só onde cortar”, sem olhar para quem poderia contribuir 
mais. Na sua proposta – um benefício adicional ao Bolsa Família por 
criança de zero a 12 anos –, parte dos recursos viria do fim de 
descontos no Imposto de Renda, de nova alíquota de 35% aos mais 
ricos e da tributação de todas as rendas, incluindo lucros e 
dividendos, pelas respectivas faixas. 

Além disso, o país precisa começar a calcular o “valor marginal” 
dos recursos públicos Alguns programas têm retornos a longo prazo e 
se pagam. 

Pedalada Cidadã 

Cristiano Romero (Valor, 30/09/20) busca mostrar “o que está 
por trás da pedalada cidadã”. 

A crise econômica provocada pela pandemia fez o Produto 
Interno Bruto (PIB) do país encolher 11,9% no primeiro semestre, 
desempenho equivalente ao dos países menos impactados pelo novo 
coronavírus.  

O mergulho poderia ter sido muito mais profundo se o governo 
e o Congresso Nacional não tivessem concordado em aprovar, 
rapidamente, o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, entre 
abril e agosto, a milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade 
e a concessão de estímulos fiscais a empresas. 

Milhões de brasileiros e milhares de micro e pequenas 
empresas, principalmente no setor de serviços, não viram a cor do 
dinheiro oficial. Ainda assim, o desembolso feito pelo governo federal 
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foi significativo. Estima-se: os estímulos injetaram cerca de 9% do 
PIB na economia. 

A principal medida de apoio às famílias, o auxílio emergencial, 
chegou a 67 milhões de beneficiários, ou 64% da população 
economicamente ativa, com valor médio de R$ 845 por beneficiário 
entre abril e agosto. 

Nos dois primeiros meses da pandemia, as projeções de bancos 
e gestoras de recursos previam queda de até 9% do PIB neste ano. 
Para uma economia que amargou recessão longa e profunda entre 
2014 e 2016 e, na sequência, cresceu pouco mais de 1% entre 2017 
e 2019, o cenário atual continua trágico, mas melhor face ao 
esperado. 

Além dos estímulos oficiais, outros fatores ajudaram a diminuir 
o tombo da economia brasileira. O primeiro fator surpresa foi o setor 
externo. As exportações se sustentaram de certa forma, ajudadas 
pela safra recorde, e com demanda firme e preços elevados de 
produtos agropecuários.  

Os preços de internacionais do petróleo, inicialmente atingidos 
pela guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita, voltaram a se 
recuperar. O índice CRB, que reflete os preços de commodities 
agrícolas, minerais e metálicas, teve desempenho acima do esperado 
entre agosto e setembro, tendo já retornado ao patamar anterior ao 
da pandemia.  

Foi crucial, nesse aspecto, o fato de a China, primeiro epicentro 
da crise sanitária, ter controlado o avanço do novo coronavírus mais 
cedo, permitindo a reabertura mais rápida de sua economia, a 
segunda maior do planeta. Com estágio anterior em termos de 
contágio, China, Europa e Estados Unidos vêm demonstrando 
recuperação mais acentuada diante do inicialmente previsto. O Brasil 
segue na mesma direção. 

 Mesmo com a reação surpreendente dos setores “tradable” (de 
bens comercializáveis) e com a extensão do auxílio emergencial com 
valor reduzido à metade (R$ 300), o desemprego alcançará 17 
milhões de pessoas no seu pico, devendo cair gradualmente para 16 
milhões no fim de 2022.  
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Taxa de desemprego registra o número de pessoas à procura de 
ocupação. Durante a pandemia, por motivos óbvios, trabalhadores 
desempregados não tinham como buscar vagas. 

A taxa de desemprego sustentar-se-á no patamar acima de 
15% até o fim de 2022, por causa da volta gradual de um 
contingente de trabalhadores procurando emprego após a pandemia. 

Vem daí a preocupação do presidente, da área política de seu 
governo e de seus aliados no Congresso, todos com a única ambição 
desse péssimo governo ser reeleito. “A turma já está preocupada com 
2022 e, por isso, cometeu o desatino de propor financiar o Renda 
Cidadã com dinheiro (precatório) não pertencente à Viúva, mas a 
contribuintes – uma pedalada de fazer corar de inveja o ex-secretário 
Arno Augustin...” 

Bolsonaro assumiu o poder em com planos para desidratar o 
Bolsa Família, programa de transferência de renda bem-sucedido, 
dotado de aspectos incomuns a esse tipo de iniciativa e desenvolvido 
genuinamente no Brasil, resultado da colaboração inédita dos entes 
da Federação – União, Estados e municípios – e de diversos órgãos 
públicos e copiado em mais de 60 países. Um programa barato – R$ 
32 bilhões (menos de 0,5% do PIB) por ano – vai além da renda 
básica. 

Política Fiscal: Papel-Chave para Retomada do Crescimento 

O Relatório Contábil do Tesouro Nacional faz uma análise de 
ativos, passivos e fluxos financeiros da União. 

Não só os gastos para minimizar os impactos da pandemia de 
covid-19 na economia como também o forte aumento das provisões 
para pagamento de aposentadorias e pensões de militares no longo 
prazo fizeram o chamado “passivo a descoberto” da União disparasse 
de 2019 para 2020. No ano passado, se todos os ativos do país como 
imóveis e empresas fossem vendidos, para cobrir seu passivo, ainda 
assim haveria dívida de R$ 4,445 trilhões. Em 2019, esse valor 
somava R$ 2,982 trilhões. Um aumento de 49,1% no período. 

“Essa variação de R$ 1,463 trilhão no passivo a descoberto se 
deve, principalmente, ao aumento de R$ 772,6 bilhões em passivos 
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de empréstimos e financiamentos, gerados para cobertura dos gastos 
emergenciais com benefícios e auxílios para enfrentamento da 
pandemia da covid-19; e aumento de R$ 644 bilhões em passivos 
referentes a provisões previdenciárias e pensões”, informa o Relatório 
Contábil do Tesouro Nacional 

Somente em 2020, o governo desembolsou R$ 524 bilhões para 
bancar as medidas de enfrentamento à covid-19. Essas despesas se 
reverteram em aumento do endividamento público, com o aumento 
da emissão de títulos públicos de prazos mais curtos. 

!  

O relatório mostra, no ano passado, para atender a uma Regra 
Internacional de Contabilidade, o Tesouro ainda passou a considerar 
uma provisão total de longo prazo de R$ 703,8 bilhões referente a 
benefícios com militares inativos (R$ 405,8 bilhões) e pensões 
militares (R$ 298 bilhões). A maior parte desses pagamentos será 
feita para o Exército, sendo R$ 188 bilhões para militares inativos e 
R$ 147 bilhões para pensões. Na Marinha, são R$ 120 bilhões para 
militares inativos e R$ 87 bilhões para pensões, e, na Aeronáutica, R$ 
98 bilhões e R$ 64 bilhões, respectivamente.  

O aumento sistemático dos passivos, como essa provisão para 
pagamento de benefícios aos militares, vem sendo feito 
gradualmente pelo Tesouro. O processo de convergência termina 



!  344

neste ano, mas a maior parte das mudanças foi implementada no ano 
passado.  

O efeito dos R$ 700 bilhões no patrimônio líquido é decorrente 
de adoção inicial, ou seja, pela primeira vez se fez um registro dessa 
despesa de acordo com as normas internacionais de contabilidade.  

O Patrimônio Líquido negativo é proporcionalmente alto em 
relação ao PIB. Esse resultado reforça a necessidade de medidas para 
correção de rumos. Os neoliberais sempre clamam pela aprovação de 
reformas para reduzir o Estado ao mínimo e com isso reverter o 
déficit primário em superávit. E a demanda social por serviços 
públicos? 

Mantendo o cumprimento do Teto de Gastos, o país conseguirá 
ter superávit primário entre 2024 e 2025. O Brasil registra déficit 
primário desde 2014.  

A análise contábil do comportamento dos ativos e passivos da 
União é mais uma abordagem de prestação de contas, ou seja, para 
mostrar como estão sendo usados os recursos públicos. 

O Relatório Contábil do Tesouro Nacional aponta: a União 
precisou se endividar para conseguir manter suas atividades 
operacionais e fazer os gastos necessários para garantir medidas de 
combate à pandemia. A Dívida Pública Federal Mobiliária interna 
(DPFMi) em mercado passou de R$ 4,09 trilhões em 2019 para R$ 
4,76 trilhões no ano 2020. Dos R$ 668 bilhões de aumento, R$ 563 
bilhões se concentraram no curto prazo para cobrir os gastos com 
covid-19. 

Além disso, o documento ressalta a preocupação com a perda 
de ações na Justiça, com a queda dos pagamentos de dívidas com a 
União pelos Estados e municípios e aumento dos calotes. Acabam 
sendo honrados pelo Tesouro.  

“A análise dos fluxos das dívidas de Estados, Distrito Federal e 
municípios perante a União demonstra os pagamentos desses entes 
nos últimos anos se reduziram, não atingindo sequer a correção 
monetária e os juros, implicando aumento de estoque dessas 
dívidas”, informa o relatório. 
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Apesar do aumento do “passivo a descoberto”, o documento 
mostra uma melhora na gestão dos ativos da União. Isso porque foi 
aprovado pelo Congresso Nacional o uso de superávit financeiro dos 
atuais fundos do Poder Executivo para pagar a dívida pública.  

Neste ano, R$ 140 bilhões dos fundos foram utilizados para 
amortização de dívida. Além disso, o endividamento só não foi maior 
devido à devolução de empréstimos feitos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Tesouro 
Nacional. Somente neste ano será de R$ 100 bilhões. 

O relatório destaca: a reforma da Previdência não corrigiu 
totalmente a tendência de alta do resultado negativo no longo prazo. 
A projeção de déficit atuarial do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) para 2060, antes da reforma era de 11,64% do PIB, caiu para 
8,67% do PIB, mas o patamar continua elevado. 
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Menor Investimento Público da Série Histórica 

O governo vive um drama, segundo Ribamar Oliveira (Valor, 
30/07/20). A pandemia da covid-19 provocou uma brutal recessão 
neste ano, com queda do PIB em -4,1%.  

Com isso, os contabilistas das Finanças Públicas já diziam não 
haver espaço fiscal para a execução de um grande programa de 
investimento para estimular a retomada da atividade econômica, 
como querem os desenvolvimentistas. Por causa do Teto de Gastos 
da União, instituído pela emenda constitucional 95/2016, a proposta 
orçamentária encaminhada ao Congresso previu o menor nível de 
investimento da União da série histórica. 
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Em 2014, último ano da Era Social-Desenvolvimentista, a União 
registrou investimentos (incluindo inversões financeiras) de 1,3% do 
PIB, o nível mais alto da atual série histórica do Tesouro Nacional. Ela 
tem registro de dados abertos desde 2007. A partir daquele ano, os 
investimentos começam a cair, atingindo 0,7% do PIB em 2017.  

No ano 2019, houve um aumento para 0,8% em virtude, 
principalmente, dos aportes de capital feitos pelo Tesouro na Empresa 
Gerencial de Projetos Navais (Emgepron). Foi feito fora do Teto de 
Gastos. 

É conhecido de todos o embate sendo travado nos bastidores 
do governo em torno da estratégia para a retomada da economia, no 
pós-pandemia. A ala militar, tendo o ministro-chefe da Casa Civil, 
general Braga Netto, como seu principal representante, e a ala 
política, onde desponta o ministro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, diante das limitações do teto de gastos, adotaram 
uma estratégia para edição de medida provisória abrindo um crédito 
extraordinário de R$ 35 bilhões, neste ano, para investimentos em 
infraestrutura. 

A avaliação dessas alas do governo é R$ 35 bilhões seriam o 
mínimo necessário para dar uma retomada de crescimento na 
economia. No ano 2021, ainda não estaria inteiramente reaberta por 
causa do receio das pessoas ao coronavírus. O uso do expediente do 
crédito extraordinário seria uma forma de driblar o Teto de Gastos, 
pois ele não é computado no limite das despesas da União. 

A proposta do crédito extraordinário de R$ 35 bilhões chegou a 
ser discutida na Junta de Execução Orçamentária (JEO). O ministro 
Braga Netto defendeu uma consulta ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) sobre o uso de crédito extraordinário para fazer investimentos 
e sobre a legalidade de deixar os restos a pagar dessas despesas 
para 2021, segundo fontes governamentais. 

Os titulares da JEO são o ministro-chefe da Casa Civil e o 
ministro da Economia. Este se opôs à proposta do crédito 
extraordinário, cuja autoria é atribuída ao ministro Rogério Marinho.  

São vários os argumentos da área econômica contrários à 
medida. Em primeiro lugar, a Constituição estabelece os créditos 
extraordinários só poderem ser utilizados em casos de urgência, 
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relevância e imprevisibilidade. Se os investimentos a serem 
executados já estivessem no Orçamento, não se poderia alegar 
imprevisibilidade, pois suas dotações seriam apenas aumentadas. 

Além disso, é considerado normal deixar restos a pagar de um 
ano para o outro, mas a área econômica acha o Tribunal de Contas da 
União não aceitaria deixar “restos a executar”, ou seja, deixar para 
2021 investimentos sequer iniciados no ano anterior.  

Havia também o fato de os R$ 35 bilhões do crédito 
extraordinário seriam obtidos por meio de emissão de títulos 
públicos, aumentando o endividamento e o déficit primário, em um 
país onde o setor público está com déficit em suas contas desde 
2014. O sinal para O Mercado seria muito ruim, mesmo porque não 
existiria a garantia de os investimentos a serem feitos trazerem 
efetivamente benefícios ao crescimento econômico. 

Diante da posição intransigente do ministro da Economia 
incapaz de pensar em planejamento econômico contra o crédito 
extraordinário, a ala militar e a política voltaram-se contra o Teto de 
Gastos. Neste caso, o movimento foi alimentado pela própria área 
econômica. 

Na discussão do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb), chegou a propor uma parte dos 
recursos do fundo, fora do Teto de Gastos, ser direcionada ao Renda 
Brasil. Este seria um novo programa social, sendo alinhavado pelo 
governo. 

As pressões contra o Teto, no entanto, encontram resistência 
também do ministro centralizador da Economia. Ele vê o mecanismo 
como a âncora fiscal do país. Acredita, se alterá-lo agora, antes de 
fazer as reformas neoliberais na economia, para deixar o Estado 
mínimo, antes dele ser ejetado do governo, seria um desastre.  

Ninguém duvida, na área econômica, o fim do Teto de Gastos 
teria reflexo imediato nas expectativas de O Mercado, com elevação 
das taxas de juros. Seria uma especulação passageira se tiver o 
horizonte de crescimento sustentado em longo prazo. 

Há um entendimento também entre as autoridades de não ser 
possível manter o teto, da forma como está redigido, além de 2022. 
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A estratégia é aprovar as reformas neoliberais (Tributária e 
Administrativa, além dos marcos regulatórios de vários setores) antes 
do esperado fim do atual (des)governo. 

Abismo Fiscal 

A elevada dose de estímulos concedida pelo governo levou a 
renda dos brasileiros a crescer em 2020, apesar do maior 
desemprego e da queda do nível de atividade, mas o “abismo fiscal” 
terá efeito contrário este ano. 

Mesmo incluindo a provável volta do auxílio emergencial com 
valor e duração menores em suas estimativas, economistas (Valor, 
19/02/21) esperam a massa de rendimentos ampliada ter retração 
em 2021. O desempenho negativo da renda disponível deve moderar 
o ritmo da retomada do consumo. Ele responde por pouco mais de 
60% do PIB. 

Em soma, além da renda dos trabalhadores, as transferências 
de renda do governo, como Bolsa Família, Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), benefícios previdenciários e o próprio auxílio, 
bancos e consultorias trabalham com recuo de 3,7% a 6,6% para a 
massa real de rendimentos dos brasileiros na média deste ano. Em 
alguns cenários, a expectativa negativa já inclui a reedição do 
“coronavoucher”. 

A massa de renda ampliada vai diminuir 6,6% em 2021, após 
expansão estimada em 3,1% no ano passado. A queda está 
contratada devido aos níveis muito altos de transferências em 2020.  

Quando o auxílio foi introduzido no ano passado, o plano 
original era o benefício durar três meses, com custo total abaixo de 
R$ 100 bilhões aos cofres públicos. Após sucessivas extensões, esse 
gasto ficou em R$ 293 bilhões, ou 4% do PIB. 

Sem o auxílio, a massa de renda ampliada teria caído 6,3% em 
2020. O impulso dado pelas transferências compensou o recuo cíclico 
da renda no período. 
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A queda prevista para a renda este ano se relaciona ao “efeito 
rebote” da diminuição dos benefícios. Talvez o mercado de trabalho 
reaja gradualmente do segundo semestre para frente, ajudando a 
renda dos trabalhadores a se recuperar. 

Um mercado de trabalho enfraquecido, a segunda onda de 
contaminações e o fim do auxílio emergencial elevam a pressão 
política por um programa temporário e focalizado de transferências 
governamentais para trabalhadores informais de baixa renda. 

O auxílio voltou em valor muito menor e bastante atrasado. 
Com o enxugamento das políticas sociais compensatórias e uma 
perspectiva de recuperação apenas moderada do mercado de 
trabalho neste ano, os domicílios brasileiros devem sofrer a maior 
queda na renda desde a crise político-econômica de 2015 e 2016. 

O uso da poupança “precaucional” formada durante a pandemia 
e a maior geração de empregos é hipótese remota para sustentar o 
consumo em 2021. A demanda das famílias não vai recuperar, de 
imediato, o nível pré-pandemia. Já a massa de renda ampliada deve 
recuar, mesmo se a renda proveniente do trabalho tiver crescimento. 

O governo transferiu R$ 290 bilhões ano passado. Foi o maior 
programa de transferência de renda da história. Equivaleu a nove 
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Bolsas Família a preços de hoje. Superar esse efeito na massa de 
rendimentos vai ser difícil. O auxílio está muito inferior ao 2020. 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial 

Enquanto o Congresso considera nova desidratação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, o secretário do Tesouro 
ameaça. Anunciou a concessão do auxílio emergencial sem as devidas 
contrapartidas da PEC levar a uma piora na percepção de risco-país, 
aumento de juros e desemprego. 

“A pessoa beneficiada com o auxílio emergencial é a mesma 
desempregada por algum período depois se não tiver contrapartidas 
para trazer a possibilidade de recuperação da economia”, afirmou o 
secretário. De acordo com ele, o grande objetivo das medidas de 
ajuste fiscal é mostrar o país estar com essa área organizada, no 
futuro, para ter impacto positivo sobre as expectativas.  

O discurso bipolar ameaça entre “o céu da fadinha-da-confiança 
e o inferno da percepção do risco-país”. Reduz tudo, de maneira 
simplória, a “expectativas”. 

A secretaria do Tesouro Nacional reforçou seu argumento 
recorrente: as despesas voltadas à crise foram necessárias no ano 
passado, mas tiveram “alto custo futuro, deixado para a sociedade”. 

“Observamos o maior déficit primário da nossa série histórica e 
nosso endividamento atingindo quase 90% do PIB, muito acima da 
média dos países emergentes de 62% do PIB”, diz o documento. 
Assim, defende ser necessária a continuidade do processo de 
consolidação fiscal, com o objetivo de estabilizar o endividamento. 

As medidas de ajuste inseridas na PEC Emergencial, avalia a 
secretaria, são importantes para a implementação de uma nova 
rodada do auxílio emergencial ser “fiscalmente sustentável”. Se 
retirar as contrapartidas, haverá um “efeito perverso” sobre a 
economia. 

A discussão sobre a desvinculação dos gastos com saúde e 
educação, medida presente na PEC Emergencial, ser importante para 
evoluir nesse debate. O governo chegou a propor a unificação dos 
pisos, no lugar de uma extinção. 
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De acordo com o secretário, na União, o gasto com educação e 
saúde já está bem acima do mínimo e não haveria uma redução nos 
patamares com o possível fim dos pisos. Para os Estados e 
municípios, a medida daria mais flexibilidade para gestão dos 
recursos. 

“O governo continua buscando o processo de consolidação 
fiscal, de ajuste de contas, continua andando com agenda de 
privatizações”, afirmou o secretário, acrescentando ser essa a 
mensagem recorrente nas conversas mantida com investidores. O 
secretário disse ainda uma lição foi tirada do episódio de interferência 
na política de preços dos combustíveis pelo governo: “Mudanças que 
mexem com expectativas de agentes se refletem muito nos preços”. 

Gastos Públicos no Resto do Mundo em resposta à Pandemia de 
Covid-19 

Algumas das maiores economias em desenvolvimento do 
mundo enfrentarão uma crise fiscal nos próximos anos. Será difícil 
reverter os grandes aumentos dos gastos públicos, promulgados em 
resposta à pandemia de covid-19. 

A desaceleração econômica provocada pela pandemia, 
combinada com o aumento dos gastos com saúde para conter a 
propagação do vírus, levou a uma escalada dos déficits públicos em 
muitos países. Eles terão de escolher entre o risco de distúrbios 
sociais em razão do corte nos gastos, ou negociar com os 
investidores a reestruturação de suas dívidas. 

Em média, as economias emergentes e em desenvolvimento 
anunciaram pacotes de ajuda avaliados em 5,4% de seus PIBs, 
segundo dados do Banco Mundial. Em alguns países - incluindo Índia, 
Malásia, Polônia, Qatar, África do Sul e Tailândia - os gastos públicos 
relacionados à pandemia superaram 10% do PIB. 
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Os países dependentes do turismo e exportadores de 
commodities estão particularmente vulneráveis, segundo o Banco 
Mundial. Nas economias emergentes e em desenvolvimento as 
dívidas dos governos atingiram o recorde de 51% do PIB. Muitos 
países antes tinham superávits, mas entraram em déficits, nos 
últimos anos, deixando um espaço limitado para mais gastos. 

!  
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No início da pandemia, o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
alertou: os países emergentes e em desenvolvimento precisariam de 
um apoio fiscal de ao menos US$ 2,5 trilhões para atravessar a crise, 
em especial para gastos com saúde e proteção social. 

Esse número agora é tido como amplamente subestimado: a 
previsão mais recente do FMI é de a economia mundial sofrer uma 
queda cumulativa de produção de US$ 12,5 trilhões em 2020 e 2021. 
O efeito recessivo será sentido pelos países em desenvolvimento. 

Egito, Zâmbia e Gana são os mais vulneráveis segundo sua 
análise. Mas economias maiores, como África do Sul, Índia, Nigéria e 
Brasil, também enfrentam níveis elevados de risco. Turquia, 
Indonésia e México não estão muito atrás. 

Brasil e África do Sul terão neste ano, cada um, déficits 
orçamentários de mais de 15% do PIB, segundo a Oxford Economics. 
Além disso, a necessidade de refinanciar dívidas a vencer pressionará 
suas necessidades de empréstimos para o ano para 25% do PIB, 
segundo alerta a consultoria. 

Um neoliberal sem conhecimento do crescimento nominal do 
PIB em função da inflação, diz: “para manter o endividamento abaixo 
de 100% do PIB o Brasil precisaria de um aperto fiscal igual a 6% a 
7% do PIB por ano, durante vários anos. Outros países, como a África 
do Sul e o México, enfrentam problemas parecidos”. 

 É difícil ver uma austeridade dessa escala ser politicamente 
palatável em qualquer época. “Um número extremamente grande de 
mercados emergentes enfrenta problemas muito graves.” 

Até agora, muitos governos vêm conseguindo financiar suas 
dívidas em alta nos mercados de bônus, graças a um aumento da 
liquidez nos mercados financeiros globais e nos fundos dos 
investidores locais. 

Os trilhões de dólares em estímulos injetados nos mercados 
financeiros pelos Bancos Centrais nas economias avançadas fluíram, 
em parte, para as economias emergentes. Ajudaram a reverter saídas 
de capitais maciças, desencadeadas pelos estágios iniciais da crise. 

Embora US$ 33,5 bilhões tenham saído dos mercados de bônus 
emergentes em março de 2020, quase US$ 50 bilhões voltaram 
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desde então, segundo o Instituto Internacional de Finanças (IIF). Os 
governos das economias em desenvolvimento levantaram quase US$ 
90 bilhões nos mercados internacionais desde o começo de abril de 
2020. 

Embora os fluxos de capital tenham ajudado a aliviar a situação 
financeira imediata dos países, também reduziram as pressões para 
se chegar a soluções de longo prazo. Exacerbaram, ao mesmo tempo, 
problemas futuros de orçamento ao aumentar os custos dos juros e 
pagamento das dívidas. 

Embora adiado, o problema do refinanciamento da dívida 
aumentará dramaticamente, dado o aumento extraordinário da 
deterioração fiscal. Nunca se viu nada nessa escala antes. 

O FMI e o Banco Mundial forneceram recursos emergenciais 
para ajudar os países mais pobres do mundo a enfrentar a crise. Os 
membros do G20 concordaram em conceder a eles moratória no 
pagamento das dívidas. 

O foco nas dívidas dos países pobres desviou as atenções das 
necessidades fiscais dos países de renda média. Na reunião de cúpula 
do G20, os ministros das Finanças não fizeram nenhum grande 
progresso nas discussões sobre como proporcionar um alívio de 
dívida mais disseminado, apesar dos pedidos crescentes. 

Em muitos casos, a reestruturação não será suficiente. Os 
países precisarão do apoio de empréstimos oficiais. O tamanho do 
problema será na casa dos trilhões de dólares, enquanto o tamanho 
da resposta está na casa dos bilhões – e não parece haver um plano 
para se fazer mais. 

A escala do problema econômico para os países de renda média 
ainda não foi totalmente estimado. Todos economistas sensatos estão 
bem menos otimistas com uma recuperação mundial em forma de ‘V’. 
Para os países em desenvolvimento, o pior ainda está por vir. 
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Política fiscal: Papel Principal no Suporte à Economia 

!  

A pandemia do novo coronavírus colocou o ano de 2020 na 
história, não só por provocar uma das maiores crises sanitárias do 
planeta, mas por exigir uma resposta rápida e vigorosa de governos e 
bancos centrais sem precedentes: a injeção de US$ 25 trilhões, entre 
políticas monetárias e fiscais, segundo levantamento do Bank of 
America (BofA).  

Em 2021, os estímulos tendem a ser menores, até por conta da 
expectativa de avanço da vacinação no mundo. Caberá à política 
fiscal o papel fundamental, especialmente no curto prazo, de evitar 
uma desaceleração ainda mais forte da economia no início do ano. 

Os Bancos Centrais vão ter um protagonismo menor no suporte 
à economia no ano corrente. Com juros perto de zero ou negativo nas 
principais economias do mundo e programas de compras de ativos 
bastante elevados, eles estão ficando sem eficácia em uso de política 
monetária, ou seja, “empurrando corda”. 
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Apesar da expectativa de um começo de 2021 ainda com a 
crise pesando sobre as economias, o início da vacinação maciça nos 
países desenvolvidos deve contribuir para uma recuperação mais 
sustentada nos principais mercados do mundo. Com as perspectivas 
de um crescimento mais robusto e níveis de inflação ainda muito 
deprimidos por conta do choque provocado pela pandemia, o ano 
deve ser de relativa tranquilidade para os Bancos Centrais do mundo 
desenvolvido. 

O surgimento da pandemia do novo coronavírus, em 2020, 
mudou todo o cenário para a economia global. Exigiu uma resposta 
rápida e vigorosa de Bancos Centrais e de forma praticamente 
sincronizada, algo inédito nos tempos modernos. Não foi uma ação 
combinada de antemão, como ocorreu na crise de 2008. 
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Segundo levantamento do Bank of America (BofA) feito com 97 
países, além da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e do Banco Mundial, a injeção total de estímulos chegou a 
cerca de US$ 25 trilhões, sendo US$ 15,23 trilhões vindos da política 
fiscal e US$ 9,32 trilhões da política monetária. Em proporção do PIB 
global, esse montante chegou a quase 29%, tendo como base os 
cálculos do FMI: US$ 83,84 trilhões em 2019. 

Na lista do BofA, dos dez maiores volumes de estímulos em 
proporção do PIB figuram grandes e pequenas economias. Elas são, 
pela ordem, Japão, Itália, Alemanha, Cingapura, Reino Unido, 
Bulgária, Suécia, Polônia e Romênia.  

Na análise das dez maiores economias do mundo (PIB com 
Paridade do Poder de Compra), o resultado fica assim: Estados 
Unidos (28,1% do PIB), China (8,2%), Japão (63,7%), Alemanha 
(54,2%), Índia (16,7%), Reino Unido (41,6%), França (37,5%), Itália 
(58%), Brasil (11,2%) e Coreia do Sul (14%). Entre os organismos 
internacionais, o FMI injetou US$ 200 bilhões e o Banco Mundial, US$ 
12 bilhões, para combater a crise do coronavírus. 

Os Bancos Centrais das economias avançadas reagiram a partir 
de março com prontidão, implantando toda a gama de ferramentas 
de crise em semanas. A resposta inicial concentrou-se principalmente 
em aliviar o estresse financeiro e garantir um fluxo regular de crédito 
para o setor privado não financeiro. 

Foi o caso do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA): 
derrubou os juros em 150 pontos-base, para o limite inferior zero 
(“zero lower bound”). Também estendeu linhas permanentes de swap 
com cinco Bancos Centrais: Banco do Canadá, Banco da Inglaterra 
(BoE), Banco do Japão (BoJ), Banco Central Europeu (BCE) e o Banco 
Nacional da Suíça (SNB). Criou linhas com mais nove países, 
incluindo o Brasil. 

Entre os Bancos Centrais de economias desenvolvidas, além do 
Fed, apenas o BoE também cortou juros em março, para 0,25% (de 
0,75%). Os demais já estavam com as taxas nas mínimas históricas.  

O estímulo dos Bancos Centrais veio também de outras frentes, 
como as compras de títulos públicos e privados e no mercado de ETFs 
(fundos negociados em bolsa). 
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Segundo o BIS, nas cinco maiores economias avançadas, 
estima-se os balanços destas instituições terem crescido em média 
de 15% a 23% do PIB antes do fim de 2020 e permanecerem 
elevados no futuro próximo. Olhando para todos os Bancos Centrais, 
ainda segundo o BIS, os balanços devem subir em 6,3% do PIB em 
média, em comparação com cerca de 2,5% durante a crise financeira 
de 2008. No caso do Fed, a carteira de ativos chegou a US$ 7,2 
trilhões, 70% maior acima do teto atingido na crise do subprime. 

Outra característica fundamental da resposta dos Bancos 
Centrais foi a ampla implantação de empréstimos de longo prazo e 
medidas de apoio ao fluxo de crédito às famílias e sociedades não 
financeiras. O Fed, o BoJ e o BoE estabeleceram programas de 
empréstimos direcionados projetados para fornecer fundos para 
bancos em termos favoráveis, condicionados à concessão de crédito a 
pequenas e médias empresas (PMEs), enquanto o BCE estendeu a 
elegibilidade de compras de “comercial papers” não financeiros. 

Ademais, tanto nos EUA como no Canadá os Bancos Centrais 
passaram a comprar também títulos emitidos por Estados e 
municípios. Em muitos casos, entretanto, algumas linhas tiveram 
baixíssima demanda, mesmo no cenário de forte contração 
econômica. 

A crise da pandemia empurrou os governos para uma escalada 
de gastos fiscais. Ela deu suporte às ações de política monetária.  

Segundo estudo do Citibank, citando o FMI, os multiplicadores 
do investimento público são muito mais altos quando a incerteza 
econômica é grande e quando a política monetária é favorável, 
porque ele catalisa o investimento privado. Para cada 1% do PIB em 
gasto dos governos, há impulso de 2,7% no PIB em dois anos, contra 
apenas 0,6% em tempos sem crise. 

Embora a resposta fiscal à covid-19 tenha sido enorme, a maior 
expansão orçamentária desde a Segunda Guerra Mundial, há dúvidas 
sobre se os países voltarão à austeridade logo depois da pandemia 
acabar. Os programas de suporte ao emprego, à renda e outros 
programas devem diminuir automaticamente enquanto as economias 
se recuperam, levando a uma melhora natural nas Finanças Públicas. 
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Parte II – 
Planejamento 

Econômico  
em Longo Prazo 
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	Contra-Proposta do Centro de Cidadania Fiscal
	Risco Fiscal: Elevação da Carga de Impostos
	Versão 4.0 do IVA
	Tributação de Lucros e Dividendos
	Proposta Governamental de Reforma Tributária

	Debate sobre Reforma Administrativa
	Renda de Servidor Público versus Trabalhadores do Setor Privado
	Castas Intocáveis pela Reforma Administrativa
	Crítica à Proposta de Reforma Administrativa

	Renda Básica da Cidadania
	Proposta Governamental de Renda Cidadã
	Tentativa e Erro de Substituir o Bolsa-Família
	Pedalada Cidadã

	Política Fiscal: Papel-Chave para Retomada do Crescimento
	Menor Investimento Público da Série Histórica
	Abismo Fiscal
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