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Prefácio 

Dossier ou dossiê é uma coleção de documentos ou um 
pequeno arquivo de dados relativos a determinado assunto. Um 
dossiê geralmente contém informações detalhadas para análise sobre 
um interesse em especial, no caso, o atual estado da economia 
brasileira. 

Aqui ele se refere a um pequeno relatório de pesquisa, onde 
coleto fatos e dados sobre esse assunto. A pesquisa foi realizada em 
bancos de dados oficiais e publicações jornalísticas, em especial, da 
Folha de S.Paulo e do Valor Econômico. 

Esse documento me servirá para apresentar informações em 
uma entrevista em live do canal da Carta Capital no YouTube na 
véspera (16:00 do dia 28/10/22) da eleição presidencial.  

Compartilho-o com os interessados, ou seja, com todos os 
eleitores na véspera de uma decisão crucial: aquela capaz de mudar 
o contexto de maneira irreversível a não ser à custa de um grande 
retrocesso histórico na democracia e na sociedade brasileira. 

Fernando Nogueira da Costa 

Campinas, 28 de outubro de 2022 
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Preposto Ipiranga 

Preposto é quem foi posto antes:  foi preferido, anunciado ou 
nomeado previamente. Esse adjetivo (des)qualifica aquele 
considerado o favorito ou o escolhido por um ignorante confesso em 
sua área de conhecimento. No popular, indica um “puxa-saco”... 

O preposto Ipiranga, no caso, dada a falta absoluta de quadros 
técnicos preparados na extrema-direita brasileira, centralizou sob si 
todos os ministérios econômicos: Fazenda, Planejamento, Indústria e 
Comércio, Trabalho. Então, imaginou administrar a economia 
brasileira como fosse um negócio particular por delegação do 
proprietário.  

Uma Nação não é um “lar de dona-de-casa” nem tampouco 
uma empresa. É equivocado extrapolar experiências individualmente 
vivenciadas para a administração pública. 

Ao contrário da postura empresarial de desempregar 
trabalhadores para cortar custos, aumentar a produtividade dos 
empregados restantes e elevar o lucro para os acionistas, é o 
principal dever do governo, dentro do contrato social estabelecido 
com os cidadãos, alcançar o pleno emprego. Salários para 
empresários são custos, para governo são demanda agregada. 

Consequência óbvia dessa postura do centralizador foi não 
tolerar o contraditório. Simplesmente, ficou desesperado quando o 
deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), em 2019, o acusou de ser um 
“tigrão” para aposentados, agricultores e professores, e uma 
“tchutchuca” para “a turma mais privilegiada do país”, controladores 
da bufunfa. 

O preposto representa o mandatário, seja pelo dito, seja pelo 
não di to, quando dever ia d izer a lgo construt ivo. Seus 
pronunciamentos levianos caracterizam confissão, ou seja, as 
declarações do preposto comprometem e responsabilizam o atual 
desgoverno, pois foi constituído pelo presidente, obcecado pela 
reeleição, para representá-lo diante de uma atribuição ou dever, para 
conduzir ou dirigir a política econômica – não a Economia. 
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O ministro da Economia brasileiro quebrou a liturgia 
diplomática, durante a recente reunião do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), em Washington, adotando um tom político-
partidário inadequado nesses encontros de organismos multilaterais. 
Chamou a atenção sua linguagem leviana, costumeiramente abusada 
em palestras para atrair investidores estrangeiros. Eles estão pouco 
acostumados com o permanente estilo agressivo do ministro contra 
os adversários políticos.  

Qual é sua educação? Nascido no Rio de Janeiro, em 1949, 
estudou no Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH), entre 1961 e 
1967, onde passou a infância e a juventude. Lá vivenciou, 
plenamente, a cultura violenta e golpista da extrema-direita militar.  

Para comparar, a presidenta Dilma Roussef nasceu em Belo 
Horizonte dois anos antes (1947) e conseguiu entrar no Colégio 
Estadual de Minas Gerais, em 1964. Era o mais disputado pela elite 
intelectual, devido à qualidade do seu ensino libertário. Nesse ano do 
golpe militar, ingressou na Política Operária (POLOP), organização de 
esquerda. 

Outro exemplo comparativo, Fernando Pimentel, nascido em 
1951, também economista e ex-governador do Estado, iniciou-se na 
militância política por meio dos movimentos estudantis de 1968, 
contra a ditadura militar. Na época, tinha 17 anos e estudava no 
Colégio Estadual de Minas Gerais. Eu também... 

Dilma Roussef, punida por “subversão”, de acordo com o 
decreto-lei 477, foi expulsa da Faculdade de Ciência Econômica da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Impedida de retomar seus 
estudos naquela universidade, em 1973, ela prestou novo vestibular 
para Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Enquanto isso, o Preposto Ipiranga graduou-se na mesma 
FACE-UFMG, no pior período de obscurantismo, com a proibição de 
movimento estudantil pelo fechamento de seu Diretório Acadêmico 
pelo 477. Daí fez seu primeiro mestrado na Escola de Pós-Graduação 
em Economia (EPGE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), fornecedora 
de quadros técnicos oportunistas ou carreiristas para a ditadura.  Em 
1974, obteve bolsa do CNPQ, isto é, dinheiro público, ingressou e 
refez o mestrado para depois fazer o doutorado na Escola de Chicago, 
em plena época do monetarismo de Milton Friedman.  
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Quando o doutor voltou de Chicago para o Brasil, sentiu-se 
marginalizado. Os economistas não lhe deram nem as posições 
acadêmicas nem os cargos no governo, os quais ele se sentia 
merecedor. Então, recorreu aos colegas Chicago’s boys, dominantes 
na sanguinolenta ditadura do Pinochet no Chile, para empregar sua 
doutrina de direita. 

Voltando novamente ao Brasil, verificou ser mais fácil se 
enriquecer com a rede de relacionamentos empresariais em lugar de 
fazer uma carreira acadêmica com reconhecida reputação profissional 
entre seus pares. Tornou-se um “banqueiro de negócios”, focado só 
em compra e venda de ativos para acumulação de fortuna particular 
– e não empréstimos e captação de depósitos como os bancos de 
varejo. 

O poste militar, após ser esfaqueado em 2018, atraiu o 
oportunismo do ressentido. Viu como sua grande chance oferecer 
apoio ao candidato de extrema-direita por uma parcela da mídia 
neoliberal, bem como por especuladores em razão de suas posições 
ultraliberais com a promessa de vender todos os ativos estatais. 
Empresários obtusos viram apenas oportunidades de bons negócios 
com privatização do patrimônio público. 

O ressentimento é uma carência afetiva típica de conflitos 
psicológicos do sujeito. Ele é desafiado pelas exigências e 
configurações imaginárias próprias do individualismo. Adota 
cegamente os mecanismos de defesa do eu a serviço do narcisismo. 
“Ressentir-se significa atribuir ao outro a responsabilidade pelo 
próprio sofrer” (Maria Rita Kehl). 

Dado esse seu comportamento psicológico, ele é inadequado ao 
cargo. É egocêntrico ao só fazer elogios a si mesmo, personalizando 
uma representação impessoal do Estado nacional. O inconveniente e 
deselegante representante do Brasil atual, isolado pela péssima 
imagem externa, criticou até os ex-parceiros economistas do FMI!   

O “Chicago’s Old” levantou dúvidas, arrogantemente, em 
entrevistas coletivas e na carta entregue ao Comitê Monetário e 
Financeiro Internacional (IMFC), sobre a continuidade da política 
econômica brasileira, dependendo do resultado das eleições 
presidenciais. Obviamente, a vitória de Lula alterará sua política 
econômica recessiva, em busca eterna de ajuste fiscal, exceto com a 
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breve adoção de medidas eleitoreiras. Ela não prioriza a retomada do 
crescimento sustentado em longo prazo através do planejamento 
estatal. 

Contumaz “vendedor de terreno na lua”, propagou o Brasil estar 
crescendo mais se comparado à China! Com novo lockdown, ela teve 
contração do PIB em curto período, mas deverá ter desempenho 
superior ao brasileiro no acumulado de 2022. 

“Estão prevendo para o próximo ano um crescimento baixo”, 
disse o inseguro de si, em entrevista coletiva: “possivelmente estão 
esperando o outro candidato [Lula] ganhar. Aí o crescimento vai ser 
baixo mesmo. Mas conosco vai seguir crescendo”. Mentira. 

Dados e projeções do FMI indicam a economia brasileira 
cresceu próximo da média global anual no governo Lula I 
(2003-2006): 3,5% vs. 3,6%; e muito acima no governo Lula II 
(2007-2010): 4,60% versus 1,87%. Nos quatro anos do atual 
mandato presidencial (2019-2022), o crescimento médio anual da 
economia brasileira deve ficar em 1,16%, abaixo da média mundial, 
projetada em 1,95%.  

Considerando uma amostra de 50 economias, no período 
2019-2021, o Brasil ficou na 32ª posição em relação ao crescimento 
econômico. Logo, sua mágoa é, em um período de 20 anos, o país só 
cresceu acima da média global no período 2007-2010, durante o 
segundo governo Lula, quando ficou na 12ª posição entre as mesmas 
economias. 

Os dados contradizem a avaliação ufanista eleitoreira do 
ministro da Economia, segundo a qual “a economia brasileira está 
decolando”. Este diagnóstico não é compartilhado pela maior parte 
dos economistas e tampouco do empresariado. O governante 
irresponsável promoveu uma injeção de dinheiro público para tentar 
reduzir os índices de rejeição ao atual presidente, candidato à 
reeleição. 

Sua última falta de compostura – modo de ser, de estar, de agir, 
revelador de sobriedade, educação, comedimento – foi a crítica 
contra ex-integrantes de equipes econômicas apoiadores do 
candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Fomos criticados por eles 
por furar o teto de gastos. Ele [Meirelles] fez um teto e fica 
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reclamando ‘estão furando meu teto’. (...). Nós furamos o teto porque 
foi muito mal construído. Meirelles nem economista é”, afirmou na 
FIEMG bolsonarista sob aplausos dos embasbacados. 

Chegou a imitar a forma como Henrique Meirelles fala, dizendo: 
“ele gosta de conversar de modo empolado”. Infelizmente, o criticado 
respondeu não o contra-atacando, mas sim com a mesma 
autopromoção personalista. “Existe uma preocupação grande por 
causa da experiência com o governo Dilma Rousseff e com as 
declarações de membros dessa corrente desenvolvimentista, entre 
aspas, de o governo Dilma não ter dado certo porque foi sabotado 
[por pautas bombas] e, agora, com a liderança do Lula, daria certo”, 
afirma Meirelles, ministro da Fazenda do governo temeroso.  

“Acredito o mais provável ser o Lula repetir, caso eleito, o 
primeiro governo dele, principalmente do primeiro mandato, quando 
deu muito certo.” O ex-ministro do governo golpista defendeu, 
claramente, um carguinho para si. “Lula deu um sinal importante na 
direção da sua política econômica em evento na PUC de São Paulo 
recente. Naquele evento, falamos eu e o Persio Arida”, afirma ele. 
“Ambos dentro de um ponto de vista liberal. Aquilo me parece uma 
indicação clara de direção.” 

Ambos, o atual ministro da Economia e o ex-ministro da 
Fazenda se merecem. Compartilhando a mesma egolatria – amor 
exagerado pelo próprio eu ou culto de si mesmo –, dão “abraço de 
afogados”. Os economistas social-desenvolvimentistas, por sua vez, 
buscam salvar a economia brasileira do afogamento! 

A economia cresceu nos últimos anos abaixo da sua 
capacidade. Sinaliza o problema não estar ligado somente à questão 
da produtividade, quando baixo investimento tecnológico reduz o 
potencial de crescimento do país.  

Para o crescimento sustentado mais elevado, a produtividade é 
um limitador. Mas para o baixo crescimento dos últimos anos, não, 
pois a responsabilidade se deve à política econômica recessiva. 

A projeção para 2022 se aproxima da média de 2,8% de 
crescimento do Brasil de 1980 a 2014. Esse resultado não é suficiente 
para tirar o país da condição de renda média. 
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Em crises como a de 2008-2009, o país cresceu acima da 
média no ano seguinte e retornou à trajetória de crescimento de 
longo prazo. No pós-recessão de 2014-2016, esse retorno à 
tendência não ocorreu. Nos dois primeiros anos da pandemia 
(2020-2021), caiu -3,9% e subiu +4,7%, respectivamente, ou seja, 
crescimento em V. 

Isso é explicado pela combinação de políticas monetária, fiscal 
e creditícia contracionistas, do lado da demanda, e aceleração da 
desindustrialização, pela oferta. 
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Que país é esse? 

Que país é esse? Terceiro mundo se for... Piada no exterior... 
Mas o Brasil vai ficar rico... Vamos faturar um milhão... Quando 
vendermos todas as almas...  Dos nossos índios em um leilão... Que 
país é esse?! 

Há uma disputa de narrativas ou estórias para o explicar. 
Porém, números estatísticos não descrevem mais objetivamente a 
economia brasileira? 

Permitem falsear a mitologia propagada como fosse verdade 
sob o erro de pensamento denominado “prova social”. Por mais 
pessoas acharem uma ideia ser correta, uma maioria não a torna 
verdadeira. 

No caso, é contrafactual a ideia de “Lula deu sorte por causa do 
boom de commodities”. Ou então a arrogância da afirmativa 
ideológica: tudo de bom no governo Lula, no primeiro mandato, foi a 
continuidade da política econômica anterior.  

Ora, sem bons resultados, no governo FHC, sua continuidade 
pela oposição petista seria um contrassenso. Próceres de O Mercado 
repetem esses autoenganos há duas décadas sem comparar a política 
fiscal com maior superávit primário, uma política cambial  com 
reservas e capacidade de estabilização do câmbio, a existência de 
uma política de crédito (consignado, ao consumidor, habitacional e à 
infraestrutura) e uma política social ativa: Bolsa Família, MCMV, Luz 
para Todos, ProUni, FIES etc.  

As Contas Nacionais oficiais não deixam mentir. As 
participações percentuais das atividades econômicas no valor 
adicionado mostram as mudanças estruturais desde lá.  

A Agropecuária representava apenas 5,5% de 2000 a 2005, 
caiu para 4,8% com o grande crescimento do PIB em 2010. Em 2019, 
estava ainda em 4,9%. Após a depressão de 2020, devido às 
exportações, saiu de 6,8% em 2020 e 8,1% em 2021. Por isso os 
“fazendeiros” votam no atraso? Ledo engano... 
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O processo de “desindustrialização” não evoluiu durante os dois 
governos Lula: a Indústria de Transformação produzia 15,3% do valor 
adicionado em 2000, subiu para 17,4% em 2005 e voltou a 15% em 
2010. Em contraponto, aprofundou-se sua perda de participação com 
12% em 2019, 11,2% em 2020 e 11,3% em 2021. 

Houve sim um crescimento das Indústrias Extrativas de 2000 
(1,4%) até o fim do boom de commodities em 2012 (4,2%). Os 
choques externos recentes propiciaram uma retomada de 2019 
(2,9%) a 2021 (5,5%). 

Em compensação, com a política de financiamento habitacional 
e o PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) de obras públicas, a 
Indústria de Construção se elevou de 4,6% em 2005 a 6,3% em 
2010. Em 2019, estava em 3,9%, mas em 2021 baixou ainda mais 
para 2,6% do valor adicionado. O atual desgoverno é totalmente 
inoperante em incentivos para essa indústria com potencial de gerar 
milhões de empregos para trabalhadores em busca da primeira 
oportunidade. 

Os Serviços representaram os mesmos 67,8% de 2000 a 2010. 
Tiveram um declínio de 2019 (73,3%) para 2021 (69,8%). De pouco 
mais de 2/3 até quase ¾, essas participações demonstram a 
predominância dos serviços urbanos, na sociedade brasileira, aliás, 
como em toda a sociedade ocidental do Norte mais rico. 
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Mas o maior comprovante de erro de análise dos detratores, ao 
desqualificar, difamar e desvalorizar a importância do governo Lula, 
acusando-o de direcionar a brasileira para uma pressuposta 
“economia primário-exportadora”, está na análise das participações 
percentuais dos componentes da demanda no PIB.  

O sustentáculo da economia brasileira é a Despesa de Consumo 
das Famílias: veja no gráfico acima a correlação causal entre 
Consumo e PIB. Em 2005 e 2010, era pouco acima de 60% do PIB. 
Caiu de 65% do PIB em 2019 para 61% do PIB em 2021. 

Na Era Social-Desenvolvimentista (2003-2014), a Despesa de 
Consumo de Governo permaneceu praticamente a mesma com 19% 
do PIB. Na Era Ultraliberal (2019-2021), caiu de 20% em 2019 para 
19% em 2021. 

Formação Bruta de Capital Fixo e Variações de Estoque 
cresceram de 17,2% em 2005 para 21,8% no fim do governo Lula 
em 2010. No atual desgoverno, manteve-se em 15,5% em 2019, 
15,9% em 2020 (com queda absoluta do PIB) e elevou-se para 
18,9% em 2021, mas não devido a um plano de recuperação do 
crescimento sustentado. 

O “X da questão” diz respeito às exportações líquidas: diferença 
entre exportação e importação. Em 2005, a exportação atingia 
+15,2% do PIB e a importação -11,8% do PIB, ou seja, saldo 
positivo de 3,4 pontos percentuais. Em 2010, esses percentuais 
foram, respectivamente, +10,9% do PIB, -11,9% do PIB, ou seja, 
saldo negativo de um ponto percentual. Quem então consegue 
comprovar o boom de commodities ter sido o determinante-chave do 
crescimento do PIB (7,5% em 2010) no governo Lula?! 

Ele foi sim relevante para aproveitar bem a oportunidade para 
acumulação de reservas cambiais (US$ 380 bilhões atingidos no 
governo Dilma) e a economia brasileira ter deixado de ser ameaçada 
por ataques especulativos na cotação do dólar e/ou por crises 
cambiais. Graças aos investimentos realizados na exploração de 
petróleo no pré-sal sob águas profundas, nos governos petistas, 
Brasil se tornou exportador de petróleo!  

Em 2019, o saldo comercial foi deficitário em -0,7 pontos 
percentuais (+14,1% do PIB em exportação e -14,8% do PIB em 
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importação), mas não houve crise cambial. Em 2020, inverteu-se 
para superavitário em +0,7 pontos percentuais (+16,8% contra 
-16,1%) e, em 2021, para um superávit comercial de um ponto 
percentual (+20,1% contra -19,1%). 

Esses saldos comerciais, evidentemente, não têm capacidade 
de sustentação do crescimento econômico em longo prazo. Este, em 
um país semi-continental (½) com grande população, é sustentado 
principalmente por seu mercado interno e menos pelo mercado 
externo. Políticas públicas ativas, tendo em vista inclusão social, o 
ampliam! 

As exportações aumentam a produtividade, estimulada já pelas 
inovações da EMBRAPA e da indústria de máquinas e equipamentos 
agrícolas, com crédito subsidiado do BNDES, e a competitividade das 
empresas exportadoras também com crédito subsidiado do Banco do 
Brasil. Isso ocorre porque elas precisam se adequar às exigências do 
mercado exterior, potencializando o intercâmbio de fertilizantes, 
tecnologias e know-how. 

Os 10 produtos mais exportados pelo Brasil, em 2020, foram:  

1º Soja;  

2º Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos;  

3º Minério de ferro e seus concentrados;  

4º Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos;  

5º Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada;  

6º Celulose;  

7º Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas 
ou congeladas;  

8º Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais 
não moídos), farinhas de carnes e outros animais;  

9º Produtos para a Indústria da Transformação;  

10º Açúcares e melaços.  
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Café, produto exportado historicamente pelo Brasil, não entrou 
nesse ranking. 

Após a Era Social-Desenvolvimentista, o país perdeu cinco 
posições no ranking mundial de maiores países exportadores. Em 
2008, ocupava o 22º lugar; atualmente, ocupa o 27º. 

O Brasil, segundo a CNI, também vem perdendo relevância 
quando se avalia a produção industrial mundial. Em 1994, o país 
contribuiu com 2,7% do valor adicionado da indústria de 
transformação mundial. Sua participação caiu para 1,2% em 2019.  

Os embarques no Bras i l para exportação de bens 
industrializados foram abaixo dos de bens básicos: 48% e 52%, 
respectivamente, sobretudo em razão da queda das vendas para a 
Argentina, continuamente hostilizada pelo atual desgoverno, assim 
como a China. Trocou-se a política externa comercial de Lula pelo 
desastre da ideologia geopolítica. 

De acordo com o índice Melhores e Maiores 2020, levantamento 
conduzido pela revista Exame, as 10 companhias recebedoras das 
maiores receitas líquidas externas foram:  

1º Vale (US$ 19,2 bilhões);  

2º Petrobras (US$ 17,7 bilhões);  

3º  Cargill Agrícola (US$ 9,3 bilhões);  

4º Shell Brasil (US$ 7,7 bilhões);  

5º Bunge (US$ 5,3 bilhões);   

6º Louis Dreyfus Company (US$ 4,2 bilhões);  

7º Suzano Papel e Celulose (US$ 3,6 bilhões);  

8º JBS (US$ 3,3 bilhões);  

9º Amaggi Commodities (US$ 3,2 bilhões);  

10º CSN Mineração (US$ 2,7 bilhões).  

Foram três paraestatais, quatro estrangeiras e três brasileiras. 
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Operações com ações ordinárias da Vale e ações preferenciais 
da Petrobras representam um quarto do volume de negócios 
realizados no mercado acionário à vista da B3 no mês de outubro de 
2022. Retomaram o patamar de 2014, quando representaram 
25,16%, segundo levantamento do TradeMap. 

Mesmo com a desace le ração da economia g loba l 
(“desglobalização”), geradora de incertezas para as commodities, o 
aumento da participação do investidor internacional no mercado local 
nos últimos meses ajuda a explicar o movimento especulativo. Isso 
porque os estrangeiros costumam priorizar papéis com mais liquidez, 
justamente como os dessas produtoras de petróleo e minérios de 
ferro, além de ações de grandes bancos. 

Entre entradas e saídas dos investidores estrangeiros (54% na 
soma dos volumes de compras e vendas de ações), no segmento 
secundário da B3 (ações já listadas), o superávit anual deles avançou 
para R$ 78,53 bilhões. O investidor institucional (26%) sofreu saques 
de recursos das carteiras dos fundos de ações e seu saldo anual é 
negativo em R$ 109,81 bilhões. O investidor individual (15%) 
refugou para a renda fixa e tem também um déficit em 2022 
acumulado em R$ 5,29 bilhões. 

Os papéis ordinários da Petrobras, com distribuição em 
profusão de dividendos em vez de fazer reservas, para 
autofinanciamento dos necessários investimentos, acumulam alta de 
95,3% em 2022, enquanto os preferenciais avançam 97,4% no ano. 
A companhia chegou ao maior valor de mercado na história de R$ 
520,6 bilhões. O valor de sua dívida somava R$ 280,6 bilhões.  

Portanto, o valor da empresa era de R$ 801,2 bilhões nos ativos 
totais, ou seja, passivos próprios mais passivos de terceiros. Ambos, 
credores e acionistas (muitos são estrangeiros) são os dois “donos” 
da empresa.  

A visão em curto prazo dos neoliberais – desincrustação do 
mercado da sociedade – coloca a maximização de lucro como o 
objetivo imediato da direção atual da Petrobras. É o retrato perfeito 
do atual desgoverno: um vale-tudo para a reeleição, em curto prazo, 
à custa do comprometimento do futuro da Nação em longo prazo! 
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Déficit no Balanço de Transações Correntes 

 

Como reflexo do crescimento da economia, o déficit nas contas 
externas do país permaneceu em trajetória de crescimento em 
setembro, somando US$ 5,7 bilhões, maior para o mês desde 2014, 
segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil. Em 12 
meses, as transações correntes acumularam resultado negativo de 
US$ 46,2 bilhões, ou 2,56% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Por outro lado, os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram 
US$ 9,2 bilhões, maior ingresso para o mês desde 2017, e 
alcançaram US$ 73,8 bilhões em 12 meses (4,1% do PIB), quase o 
dobro do registrado no mesmo período do ano passado. O volume é 
suficiente para cobrir o rombo no Balanço de Transações Correntes. 

O aumento do déficit se deu pela abertura plena da economia e 
pelo crescimento da atividade acima do esperado neste ano. Os 
resultados do setor externo já são comparáveis aos de outros 
períodos da economia, antes da pandemia de covid-19. 

Em relação a setembro do ano passado, houve aumento nas 
despesas de lucros e dividendos de 71%. Passou de um déficit de 
US$ 1,9 bilhão, em setembro de 2021, para um déficit de US$ 5,7 
bilhões, aumento de US$ 3,8 bilhões.  
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Todas as contas do setor externo se moveram no sentido de 
ampliar o déficit corrente, enquanto o balanço comercial reduziu o 
superávit. Mas a principal rubrica deficitária foi a de renda primária e 
dentro dessa conta a de lucros e dividendos de empresas 
multinacionais instaladas no país. 

 Houve aumento do estoque de investimento estrangeiro, 
sobretudo, pela maior rentabilidade das empresas em função da 
melhora da economia. As empresas lucraram mais e enviaram 
recursos para suas matrizes no exterior.  

Ao contrário do comumente imaginado, esses lucros e 
dividendos não se referem apenas às empresas de investimento 
direto. Há também empresas investidoras no mercado de capitais 
para auferir lucros nessa especulação. 

Houve crescimento da demanda por serviços e bens 
importados. No caso do balanço comercial, as exportações de bens 
somaram US$ 30,6 bilhões e as importações totalizaram US$ 28,3 
bilhões em setembro de 2022, alta de 24,5% e de 28,2% 
respectivamente, na comparação com o mesmo período do ano 
anterior. 
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Nos últimos 12 meses, observou-se um crescimento do déficit 
em transações correntes. Até 2021, esse montante era bastante 
reduzido em razão das restrições impostas pela pandemia. 

Já as empresas brasileiras aplicaram R$ 760 milhões em suas 
filiais no exterior em setembro. Embora o lucro das filiais brasileiras 
no exterior esteja crescendo, houve mais receitas de lucros e, no 
mês, foi mais forte o fluxo remetido para as matrizes no Brasil em 
lugar do mantido fora, isto é, reinvestido no exterior. 

Os investimentos em carteira negociados no país incluem renda 
fixa e ações. Em 12 meses, o resultado foi negativo (retirada acima 
de entrada) em US$ 2,5 bilhões. 

 

Todos os meses deste ano 2022 registraram volume maior de 
investimentos diretos em relação ao mesmo período do ano 2021. No 
ano, a modalidade acumulou US$ 70,7 bilhões, maior volume desde 
2011.  

Em síntese, mesmo com o aumento do déficit em conta 
corrente, o valor ainda é baixo, sendo amplamente financiado pelos 
investimentos diretos no país. 
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Reservas Internacionais 

As reservas internacionais somaram US$ 327,6 bilhões em 
setembro de 2022, redução de US$ 12,1 bilhões em comparação ao 
mês anterior. O resultado decorreu, principalmente, das variações por 
preços e paridades. Contribuíram para reduzir o estoque em US$ 6,5 
bilhões e US$ 2,5 bilhões, respectivamente. 

 

A redução decorre da política monetária dos Estados Unidos. 
Ela reduz o preço dos títulos e valoriza o dólar em relação a outras 
moedas. 

Este é o menor patamar desde março de 2011, quando o país 
ainda estava em processo de compra de reservas internacionais. O 
montante chegou a US$ 388,1 bilhões em junho de 2019, maior valor 
da série histórica calculada desde 1970.  

Além das intervenções do Banco Central, há variação nas 
reservas por preço e por paridade. Neles se concentram os maiores 
valores para efeito de redução. 

Ao longo deste ano, o Banco Central do Brasil vendeu US$ 2 
bilhões das reservas em termos líquidos, o que não seria suficiente 
para explicar a queda. O estoque de reservas fica investido no 
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exterior, em títulos dos Estados Unidos, da zona do euro, em ienes no 
Japão, ouro e outros. Quando se trata de variação por paridade, a 
Autoridade Monetária informa a carteira em dólares. Quando o dólar 
é apreciado, tem uma perda de reserva por paridade. 

Por isso, essa rubrica na maioria dos meses tem valor negativo. 
Se somar de janeiro a setembro, há uma redução de US$ 10,7 
bilhões por esse motivo.  

O dólar está em trajetória de crescimento porque o ritmo de 
alta de juros nos Estados Unidos está mais rápido. A comunicação 
recente do Fed [Federal Reserve, o banco central americano] 
anunciou aumentar mais do esperado pelo mercado de câmbio. 

O aumento de juros nos Estados Unidos leva a outro efeito, de 
redução no valor dos títulos. Por marcação-a-mercado [MtM: Mark-
to-Market], atingiu valores negativos. Entre janeiro e setembro, 
foram US$ 24 bilhões de variação negativa.  

Em síntese, a perda do valor das reservas decorre da política 
monetária nos Estados Unidos. Ela reduz o preço dos papéis e 
valoriza o dólar em relação a outras moedas. 

As reservas internacionais formam uma espécie de “colchão” 
em moeda estrangeira para o país conseguir atravessar crises 
cambiais. Lida com choques externos sem penalizar tanto a economia 
doméstica. 

O montante é administrado pelo Banco Central e é investido em 
títulos soberanos, depósitos em outras moedas (dólar, euro, libra 
esterlina, iene, dólar canadense e dólar australiano), direitos 
especiais de saque junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), 
depósitos no Banco de Compensações Internacionais (BIS) e ouro, 
entre outros ativos. O país começou a ampliar as reservas em 2004, 
mas intensificou o movimento partir de 2008, diante do aumento do 
fluxo de capital estrangeiro no Brasil. 

Como são mensuradas em dólar, as reservas são sensíveis a 
variação cambial e, consequentemente, à política monetária dos 
Estados Unidos. Quando o Banco Central do Brasil entende haver 
disfuncionalidade no câmbio, pode se valer de instrumentos de 
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política cambial, inclusive vender parte das reservas, para estabilizar 
o mercado. 
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 Necessidade de Consolidação Fiscal 

Em uma situação fiscal ainda bastante delicada, o principal 
desafio do presidente da República em 2023 será mostrar as contas 
públicas do país serem sustentáveis no longo prazo, mesmo 
atendendo promessas de campanha eleitoral. Elas deverão resultar 
em aumento de despesas.  

Embora a arrecadação de impostos venha surpreendendo, 
positivamente, incertezas ligadas ao próximo arcabouço fiscal e a 
gastos futuros com precatórios (dívidas judiciais do poder público já 
reconhecidas) tornam as perspectivas pouco claras. Segundo o 
jornalismo econômico neoliberal, o quadro tem impactado 
negativamente inflação, juros de curto e longo prazo e potencial de 
crescimento econômico. 

No Brasil, existem três âncoras fiscais:  

1. o Resultado Primário,  

2. a Regra de Ouro e  

3. o Teto de Gastos.  

O próximo governo ainda terá de perseguir uma meta indicativa 
de déficit primário de R$ 65,91 bilhões, correspondente a 0,63% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Mas a tendência é esse número voltar 
para o superávit primário em 2023.  

O último superávit primário registrado foi em 2013. De lá para 
cá, houve piora ao longo da maior parte dos anos. O pico de déficit 
do governo central foi registrado em 2020 (10% do PIB ou R$ 
743,254 bilhões), devido à pandemia.  

O resultado primário mostra a diferença entre receitas e 
despesas, sem incluir gastos com juros. 

A Regra de Ouro busca impedir o governo financiar o 
funcionamento da máquina pública com recursos oriundos da emissão 
de títulos da dívida. Deixou de ser, pelo menos no curto prazo, 
preocupação.  
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Com a redução do déficit primário, a insuficiência dessa conta 
caminha para ser sanada. A projeção do Tesouro Nacional é de ser 
apurado “uma margem positiva em torno de R$ 20 bilhões, em 
média, entre 2023 e 2025”. 

Por outro lado, o cumprimento do Teto de Gastos será difícil em 
2023, caso não ocorra um ajuste fiscal. Cientes disso, os principais 
candidatos à Presidência da República já falam em revisar ou mesmo 
revogar essa regra.  

Um dos principais pontos de pressão será a manutenção do 
Auxílio Brasil em R$ 600. O Teto limita o crescimento de gastos não 
financeiros da União à inflação do ano anterior. 

O teto deste ano foi estabelecido em R$ 1,679 trilhão, depois 
de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) terminar 
2021 em 10,06%. Para 2023, a Instituição Fiscal Independente (IFI), 
órgão de monitoramento da política fiscal ligado ao Senado, calcula o 
teto ficar em R$ 1,807 trilhão, resultado de IPCA de 7,4% projetado 
para este ano.  

Em 2020, o governo alavancou os gastos para minimizar o 
impacto da pandemia, mas excluiu do teto esse aumento das 
despesas. O mesmo aconteceu neste ano com o pagamento de um 
Auxílio Brasil mais expressivo e a criação de auxílios específicos para 
caminhoneiros e taxistas. 

Despesas Obrigatórias 

Uma das dificuldades para o cumprimento do teto nos últimos 
anos tem sido o patamar das despesas obrigatórias. O gasto 
expressivo com pagamento de aposentadorias e pensões, além dos 
salários dos servidores públicos, compromete um percentual cada vez 
maior do teto. Isto vem sendo compensado pela sucessiva queda do 
investimento público ao longo dos anos.  

Nos 12 meses até junho deste ano, o déficit do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) e pensões mais inativos militares somou R$ 373,9 bilhões, ou 
4,6% do PIB. 
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Despesas Discricionárias 

O elevado nível de vinculação do orçamento público (mais de 
96% dos recursos já são carimbados) torna cada vez mais difícil para 
o governo investir em outras áreas. Para cumprimento das metas 
fiscais, as chamadas despesas discricionárias, onde estão 
contabilizados investimentos e o custeio da máquina pública, acabam 
sendo reduzidas.  

Isso porque essas despesas são as únicas nas quais o governo 
tem condições de realizar cortes. Com isso, recursos para áreas 
consideradas prioritárias para a população, como saúde, educação e 
segurança pública, acabam sendo atingidas pelos cortes. 

Política Habitacional 

Com a forte restrição fiscal, um dos programas com perda 
gradual recursos é o destinado à moradia para as famílias de baixa 
renda. A partir de 2009, com o lançamento do programa Minha Casa, 
Minha Vida (MCMV) pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
foi registrada uma aceleração do direcionamento de recursos e 
subsídios destinados à baixa renda. 

No governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), o programa foi 
reformulado, melhor dizer desmantelado, e passou a chamar Casa 
Verde e Amarela. O orçamento disponível foi usado para a finalização 
de obras paradas e em andamento. Com isso, a faixa do programa 
ainda operando mesclava financiamento com subsídio. 

O atual secretário Nacional de Habitação do Ministério de 
Desenvolvimento Regional (MDR) afirma a redução do déficit 
habitacional de quase 6 milhões de moradias não passar só por 
construção de casas, mas também por políticas como o aluguel social 
e os projetos-pilotos no âmbito do PPI (Programas de Parceria de 
Investimentos). 
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Arrecadação de Tributos 

Do lado das receitas, mesmo com as desonerações promovidas 
pelo governo federal, a arrecadação de tributos vem batendo 
sucessivos recordes com: 

1. ajuda da inflação,  

2. mudanças estruturais na própria arrecadação e  

3. crescimento da atividade econômica. 

Segundo dados do Tesouro Nacional, em 2021, a carga 
tributária atingiu 33,9% do PIB. 

Balanço Comercial 

Nos últimos anos, o saldo positivo do balanço comercial 
também vem registrando sucessivos aumentos. A estimativa da 
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia é o 
superávit fechar este ano em US$ 81,5 bilhões, resultado de US$ 
349,4 bilhões em exportações e US$ 268 bilhões em importações.  

Nesse caso, a corrente de comércio, isto é, a soma das duas 
variáveis, ficaria em US$ 617,4 bilhões. No ano passado, o saldo foi 
positivo em US$ 61,2 bilhões. 

Condições Financeiras 

A deterioração do quadro fiscal eleva as incertezas quanto à 
capacidade de um país de pagar suas dívidas. Isso impacta 
diretamente as chamadas condições financeiras.  

Elas reúnem indicadores como câmbio, juros futuros, risco país 
e índices de ações na Bolsa, além das expectativas de inflação. Todos 
esses fatores influenciam a economia real e diária, com efeitos no 
crescimento, na realização de políticas públicas e na própria dinâmica 
da dívida. 

Por exemplo, a fim de bancar essa fatura, o governo pode ser 
obrigado a cobrar mais impostos ou reduzir gastos. Em alguns casos, 
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pode atingir áreas consideradas prioritárias, como investimentos e 
políticas social. 

Quando há dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal do país, os 
investidores passam a exigir taxas mais elevadas para financiar a 
dívida pública, aumentando as despesas do governo com juros. 

Para simplificar, a lógica em alguns aspectos é semelhante à de 
um orçamento familiar. Um quadro de desorganização financeira 
pode levar a um endividamento “em bola de neve” e, 
consequentemente, impedir a realização de investimentos e a compra 
de bens, como a de uma casa. 

Dívida Pública Federal (DPF) 

A Dívida Pública Federal (DPF) alcançou R$ 5,751 trilhões em 
setembro. As informações foram divulgadas pelo Tesouro no Relatório 
Mensal da Dívida. 

Considerando os números do Plano Anual de Financiamento 
(PAF), em setembro, a DPF ficou fora dos limites, que variam entre 
R$ 6 trilhões e R$ 6,4 trilhões no ano. Já a Dívida Pública Mobiliária 
Federal Interna (DPMFi) alcançou R$ 5,495 trilhões em setembro, 
queda de 0,72% em relação a agosto. 

Por sua vez, a Dívida Federal Externa somou R$ 256,47 bilhões 
(US$ 47,44 bilhões) no mês passado, alta de 4,32% em relação a 
agosto. 

O percentual vincendo em 12 meses ficou em 23,96% da DPF 
em setembro, contra 21,92% em agosto. 

Prazo Médio da Dívida 

O prazo médio da dívida fechou setembro em 4,02 anos, contra 
3,96 anos em agosto. A metodologia "Average Term to Maturity" 
permite melhor comparação do Brasil com outros países: a vida 
média da DPF passou para 5,35 anos no mês de setembro de 2022. 
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Indexadores da Dívida 

 A participação dos papéis pós-fixados na Dívida Pública Federal 
(DPF) variou de 39,16% em agosto para 37,11% em setembro. Pelos 
limites do Plano Anual de Financiamento (PAF), essa participação 
deve variar 38% e 42% em 2022. 

Já os títulos prefixados representaram 28,23% da DPF (contra 
27,06% da DPF em agosto). Os papéis ligados a índices de preços 
representaram 29,93% do total (29,28%). Já aqueles ligados a 
câmbio ficaram em 4,73% (4,5%). 

Pelos parâmetros do PAF, a participação dos papéis prefixados 
deve ficar entre 24% e 28% da DPF em 2022. Já os atrelados a 
índice de preços devem variar de 27% a 31% da DPF e os papéis 
ligados ao câmbio devem ficar entre 3% e 7%. 

Detentores da DPMFi 

A participação de investidores não-residentes na dívida 
mobiliária federal interna (DPMFi) variou de 8,84% em agosto para 
9,21% em setembro. Em valores absolutos, a participação saiu de R$ 
489,49 bilhões para R$ 506,08 bilhões. 

As instituições financeiras encerraram o mês respondendo por 
29,43% da DPMFi (30,22% em agosto).  

Os fundos de investimento ficaram com participação de 24,23% 
(24,59% em agosto).  

As instituições de previdência fecharam em 22,66% (22,21%).  

O governo respondeu por 4,3% (3,99%).  

As seguradoras ficaram com 4,01% (3,96%). 

Custo médio da DPF 

O custo médio acumulado nos últimos 12 meses do estoque da 
Dívida Pública Federal (DPF) fechou setembro em 10,47%, contra 
10,63% ao ano registrado em agosto. Já o custo médio da Dívida 
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Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) fechou o mês passado em 
10,8%. 

No caso das emissões, o custo médio em oferta pública da 
DPMFi acumulado em 12 meses foi de 11,71% em setembro contra 
11,88% em agosto. Nesse caso, as Letras do Tesouro Nacional (LTN) 
tiveram custo médio de 11,95% (11,81% em agosto), enquanto o 
custo para colocação de Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F) 
fechou o mês em 11,6% (11,54%). As NTN-B tiveram custo de 
10,23% (12,71%) e as LFTs saíram a 12,2% (11,6%). 

Colchão de Liquidez da Dívida 

O colchão de liquidez da dívida pública terminou setembro em 
R$ 1,031 trilhão, queda de 10% em relação a agosto. Para os 
próximos 12 meses, estão previstos vencimentos de R$ 1,431 trilhão. 
Assim, o colchão de liquidez de setembro é suficiente para cobrir o 
vencimento da dívida 9,55 meses à frente. 
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Ameaças para deixar o Estado Mínimo 

Idiana Tomazelli e Julianna Sofia (FSP, 19/10/22) informaram: o 
ministro Paulo Guedes (Economia), seja com a reeleição do 
presidente de quem é um preposto Ipiranga, seja com sua 
expulsória, trabalha em um maléfico plano para refundar a legislação 
sobre as contas públicas do país. A intenção é reformular o teto de 
gastos e “quebrar o piso”, ou seja, frear o crescimento de despesas 
as quais hoje pressionam o Orçamento, entre elas, os benefícios 
previdenciários ou atrelados ao salário-mínimo. 

O ministro trata o assunto como um legado de sua fracassada 
gestão neoliberal, mas a proposta só deve ser oficializada se houver 
vitória de seu capitão no dia 30 de outubro. Nesse caso, uma PEC 
(proposta de emenda à Constituição) seria apresentada em seguida à 
eleição. 

A permanência de Guedes em um eventual segundo mandato 
do presidente, afirmam interlocutores, estaria condicionada à 
disposição do Palácio do Planalto de abraçar os planos para o qual ele 
chama de “novo marco fiscal”, visto pelo ministro como um reforço ao 
chamado tripé macroeconômico: câmbio flutuante, metas de inflação 
e metas fiscais. 

O presidente desesperado pela reeleição, para manter sua 
imunidade e salvaguarda para sua família, já declarou manter o 
preposto Ipiranga sem consciência do mal, feito à sua reputação e 
aos demais cidadãos brasileiros. O ministro permanecerá no time 
ministerial na hipótese de reeleição. Cruz credo! 

O desenho da nova arquitetura fiscal afastaria a necessidade de 
uma licença para gastos extra-teto (chamado de waiver), embora o 
plano estabeleça também uma série de novas exceções para o teto 
de gastos, além da correção menor de alguns gastos. 

Dessa forma, avalia-se dentro da pasta econômica ser possível 
acomodar cerca de R$ 100 bilhões adicionais dentro do teto em 2023, 
honrando promessas eleitorais como a manutenção do piso do Auxílio 
Brasil em R$ 600, o pagamento de um 13º para beneficiárias 
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mulheres e a recomposição de verbas para programas como o 
Farmácia Popular. 

Uma das principais medidas em estudo é a desindexação do 
salário-mínimo e dos benefícios previdenciários. Hoje, eles são 
corrigidos pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do 
ano anterior. Isso garante ao menos a reposição da perda pelo 
aumento de preços observado entre famílias com renda de até cinco 
salários-mínimos. 

Trechos da proposta obtidos pela Folha de S.Paulo (19/10/22) 
afirmam: “o salário-mínimo deixa de ser vinculado à inflação 
passada”. Na nova regra, o piso “considera a expectativa de inflação e 
é corrigido, no mínimo, pela meta de inflação”. O gasto com 
benefícios previdenciários “também deixa de ser vinculado à inflação 
passada”. 

Com isso, abre-se a possibilidade de uma correção abaixo da 
inflação nos benefícios previdenciários. Eles têm despesas projetadas 
em R$ 859,9 bilhões para o próximo ano. O piso nacional do salário-
mínimo afeta também os gastos com seguro-desemprego. 

Outra discussão é mudar o índice usado para o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Ele mede a variação de 
preços sentida por famílias com renda de até 40 salários-mínimos. 
Costuma ser menor se comparado ao INPC. 

Para se ter uma ideia da dimensão da mudança, o INPC de 
2021 teve alta de 10,16%, percentual usado na atualização do 
salário-mínimo para R$ 1.212. Caso apenas a meta de inflação de 
2022 fosse aplicada, a elevação seria de 3,5%. Se a opção fosse pela 
expectativa do início do ano para o IPCA em 2022, o reajuste seria de 
5,03%. 

Hoje, a Constituição assegura o salário-mínimo ter seu poder 
aquisitivo preservado por meio de reajustes periódicos. Isso garante, 
pelo menos, a correção pela inflação. O piso nacional também é a 
referência mínima para o pagamento das aposentadorias. 

O governo Bolsonaro enviou a proposta orçamentária de 2023 
sem previsão de reajuste real, ou seja, sem ganhos além da inflação 
pelo quarto ano seguido. 



 31

Tentativas anteriores de desvinculação de benefícios da 
Previdência ou do salário-mínimo enfrentaram resistência política. 

A Constituição determina o salário-mínimo ter reajustes 
periódicos para assegurar seu poder de compra, garantindo pelo 
menos a correção pela inflação. Já o piso dos benefícios 
previdenciários precisa seguir o salário-mínimo. 

A regra proposta pelo maquiavélico Guedes, para a correção do 
salário-mínimo e dos benefícios previdenciários, passaria a considerar 
a inflação projetada para o ano corrente, em vez de ficar vinculada à 
inflação do ano anterior. No mínimo, estaria garantida a atualização 
pela meta de inflação estabelecida para o exercício.  

A maior flexibilidade nessas despesas obrigatórias, contudo, 
sempre foi uma bandeira do neoliberalismo, defendida pelos atuais 
integrantes da equipe econômica. Em junho, o secretário especial do 
Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, 
afirmou, em audiência pública no Congresso, a maior medida na área 
fiscal seria rever a elevação automática de despesas públicas — e 
citou como exemplo a desindexação de benefícios previdenciários e 
salário-mínimo. 

Agora, Guedes retoma a proposta para incluí-la em seu novo 
marco fiscal. O ministro tem mantido várias reuniões com as áreas 
técnicas para elaborar a PEC com as mudanças. 

Também está sendo defendida na reformulação capitaneada 
pelo ministro a retirada de certas despesas do teto de gastos. Entre 
elas, as não recorrentes serem bancadas por uma diminuição do 
Estado, com a venda de ativos (como ações das empresas estatais). 

Para o ministro neoliberal, as receitas com essas operações 
podem inclusive abastecer o chamado Fundo Brasil, instrumento 
planejado por ele para receber recursos com as privatizações e 
destinar 50% do montante à redução da dívida pública. Outros 25% 
seriam destinados a investimentos e os 25% restantes a beneficiários 
do Auxílio Brasil. 

Pessoas envolvidas na discussão mentem ao anunciar se 
desfazer de uma empresa como a PPSA – estatal responsável por 
comercializar a parte de petróleo da União nos contratos do pré-sal –, 
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o governo poderia abater dívida, investir em obras e combater a 
pobreza. Em caráter ilustrativo, é citada a possibilidade de concessão 
de um benefício único de R$ 10 mil a famílias vulneráveis em caso de 
venda de uma estatal. Esse gasto ilusório ficaria fora do teto. 

Hoje, o teto de gastos é corrigido apenas pela variação do IPCA 
do ano anterior, modelo mal construído para um país ainda a viver 
sob irresponsabilidade no manejo do Orçamento. 

Técnicos do Ministério da Economia já vinham trabalhando em 
um redesenho do teto de gastos, com dois modelos distintos. Nas 
discussões, o ministro tem manifestado preferência pela proposta da 
SPE (Secretaria de Política Econômica). 

Como antecipou a Folha, essa regra permite o crescimento real 
das despesas conforme a variação do PIB (Produto Interno Bruto). A 
magnitude, por sua vez, dependeria do patamar de endividamento do 
país. 

No entanto, o chefe da equipe econômica considera só a 
mudança no ritmo de ampliação do limite de gastos ser insuficiente. 
Por isso, a equipe também avalia mudanças nas despesas registradas 
na base de cálculo do teto. 

Uma das ideias, inclusive, é excluir toda a despesa 
previdenciária do teto e considerar, sob o limite, apenas o montante 
relativo ao déficit — volume dos benefícios não cobertos pelas 
receitas do INSS. Há uma avaliação de os gastos com benefícios 
terem um ritmo de crescimento elevado, por causa das novas 
concessões.  

Isso acaba “roubando espaço” de outras despesas. Já o déficit, 
estimado em R$ 264,9 bilhões para 2023, tem uma evolução mais 
lenta. 

A lógica da mudança seria considerar uma parte da despesa do 
INSS ser financiada com receitas próprias para esse fim. Por isso, não 
precisariam estar na limitação. 

O mesmo raciocínio é aplicado a outras rubricas. Nas discussões 
internas, avalia-se também excluir da base de cálculo do limite outras 
despesas bancadas com receitas próprias, como aquelas arrecadadas 
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por universidades ou demais órgãos da administração pública. Alguns 
convênios e doações também ficariam fora do teto. 

Mas a discussão está longe de ser um consenso e enfrenta 
críticas na área técnica por contrariar o próprio princípio do teto. Este 
foca apenas no controle das despesas. 

A equipe também propôs rever o abono salarial, espécie de 14º 
salário pago a trabalhadores com carteira assinada com ganho até 
dois salários-mínimos. Mas o ministro resiste a mudanças nesse 
benefício, semelhantes a “tirar de pobres para dar a paupérrimos”. 

Guedes tem sido alertado por uma ala da equipe: as medidas 
podem pressionar ainda mais a dívida pública, já em patamar 
elevado. Para o obsessivo com o desmanche do Estado nacional, a 
venda de ativos é capaz de assegurar maior controle sobre o 
endividamento. 

Nas tratativas internas, técnicos também discutem a 
possibilidade de o Poder Executivo usar espaço fiscal hoje reservado a 
outros Poderes, como Judiciário e Legislativo. O objetivo é evitar o 
crescimento real do teto geral de despesas acabar irrigando 
aumentos salariais polpudos a essas categorias. 

O outro modelo vem sendo formulado pelo Tesouro Nacional e 
autoriza o crescimento real das despesas conforme o nível e a 
trajetória da dívida pública, a uma taxa a ser definida a cada dois 
anos. A proposta também concede um bônus anual de ampliação dos 
gastos em caso de melhora do superávit nas contas públicas. 

No entanto, segundo interlocutores de Guedes, ele vê no 
desenho do Tesouro incentivo a aumento de carga tributária (por 
causa do bônus por superávit), além de reclamar da falta de incentivo 
para venda de ativos. Por isso, essa proposta está em segundo plano 
nas preferências do ministro. 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/10/plano-
de-guedes-preve-salario-minimo-e-aposentadoria-sem-correcao-pela-
inflacao-passada.shtml 
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Desindexação do Salário-Mínimo 

Politicamente insustentável, mesmo no regime militar nos 
moldes ditatoriais como o brasileiro. Dessa maneira o ex-ministro 
Mario Henrique Simonsen classificou a tentativa do governo Castelo 
Branco (1964-1967) de proibir a correção dos salários no Brasil pela 
inflação passada. 

Proposta nesse sentido faz parte de um estudo do governo 
obtido pela Folha de S. Paulo. Trata-se de um pacote de mudanças 
nas contas públicas. 

Inclui o fim da correção do salário-mínimo e dos benefícios 
previdenciários pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 
do ano anterior. Eles passariam a subir de acordo com a expectativa 
ou a meta de inflação. 

Como descreveu Simonsen, a política salarial de Castelo Branco 
foi "violentamente criticada" por se basear em uma fórmula capaz de 
comprimir o poder aquisitivo dos trabalhadores sempre quando se 
subestimasse a taxa de inflação nos 12 meses seguintes ao dissídio 
ou acordo coletivo. Isso havia ocorrido em 1965 e 1966. O resultado, 
na época, foi a revisão da lei salarial em 1968. 

Regras nesse sentido são realidade em outras economias com 
baixa taxa de inflação. Na zona do euro, mais da metade dos 
trabalhadores do setor privado está em países onde a inflação não 
desempenha um papel formal na fixação dos salários, apesar de ser 
um fator importante nas negociações, segundo relatório do Banco 
Central Europeu. 

Regimes formais de indexação aplicam-se a países com 18% 
dos trabalhadores na região. Na maioria dos casos, com reajustes 
baseados nas perspectivas de inflação do governo, como ocorre na 
Itália. 

O salário-mínimo é automaticamente indexado à inflação 
passada em economias onde respondem por menos de 20% do 
mercado de trabalho, entre elas, a França. O peso desse piso nas 
remunerações totais é relativamente menor em comparação ao 
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Brasil. Apenas 3% dos trabalhadores estão em países com todos os 
salários indexados automaticamente, como Bélgica e Luxemburgo. 

Nos EUA, o piso nacional é reajustado por decisão do 
Congresso, sem uma regra específica. 

No Brasil, os salários acima do piso são negociados livremente, 
com cerca de 60% dos acordos coletivos obtendo ganhos iguais ou 
acima da inflação, segundo o dado mais recente do Dieese. 

Se a regra de correção pela meta tivesse sido aplicada desde 
2002, o salário-mínimo, atualmente em R$ 1.212, estaria em R$ 502, 
segundo cálculo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das 
Desigualdades da Universidade de São Paulo. 

Uma proposta de correção do salário-mínimo, mas não das 
aposentadorias, pela meta de inflação faz parte de um artigo dos 
economistas José Luis Oreiro e Julio Fernando Costa Santos. Eles 
consideram, no entanto, a incorporação de um ganho real, pelo 
aumento da produtividade medida pela média móvel de cinco anos do 
PIB per capita. 

Oreiro não descarta parte de sua proposta ter sido incorporada 
ao estudo do governo federal, mas afirma ser contra uma correção 
não gerador de um ganho real para o trabalhador. Para ele, o governo 
quer reeditar o arrocho salarial do PAEG (Plano de Ação Econômica do 
Governo), lançado em 1964. 

“Uma regra de reajuste do salário-mínimo sem crescimento real 
é uma grande injustiça com os trabalhadores, porque os ganhos de 
produtividade não vão ser apropriados pelos salários, mas vão ser 
apropriados pelos lucros", afirma o professor do Departamento de 
Economia da UnB (Universidade de Brasília). 

A regra pode reeditar o arrocho salarial promovido nos anos 
1960. Na época, com objetivo principal de controlar a inflação. Agora, 
visando principalmente os gastos da Previdência. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi buscar uma política 
salarial claramente inspirada na ditadura militar, quando o salário-
mínimo teve uma perda de valor real brutal. 
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No Brasil, quase 30 anos após o Plano Real ter limitado a ampla 
indexação da economia, promovida durante a ditadura militar, 
mecanismos de correção automática de preços continuam a alimentar 
a inflação. Seja por decisão do setor público, seja por preferência de 
agentes privados. 

Tarifas de serviços básicos, como energia elétrica, saneamento 
e transporte público, têm como referência índices de preços. Aluguéis 
são corrigidos anualmente pela inflação passada.  

Títulos públicos indexados à inflação estão entre os preferidos 
dos investidores. A principal regra fiscal do país, vista como uma 
medida econômica de cunho liberal, tem como base o índice de 
preços ao consumidor. 

A indexação é um dos principais fatores explicativos da inércia 
inflacionária. Esse movimento faz a alta dos preços se perpetuar e ser 
repassada para toda a economia. 

Proibida por um decreto de Getúlio Vargas, em 1933, se tornou 
uma política de governo a partir da gestão Castelo Branco e um dos 
principais motores da espiral inflacionária nas décadas seguintes. 

Em 1994, a lei do Plano Real restringiu sua aplicação ao 
mercado de trabalho, ao mercado financeiro e a contratos com prazo 
não inferior a 12 meses, colocando fim aos gatilhos diários ou 
mensais. 

 

Em seu livro sobre os 30 anos de indexação antecedentes do 
Plano Real, o ex-ministro Mario Henrique Simonsen afirma: nenhum 
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país desenvolveu um sistema de correção monetária tão sofisticado 
como o adotado até então pelo Brasil, com um mecanismo 
incorporado explicitamente à política econômica. 

Para Simonsen, a inércia inflacionária não se deve à permissão 
de regras de correção automática dos valores pela inflação passada, 
part icu larmente no caso dos sa lár ios , mas s im a sua 
compulsoriedade. 

Uma nova rodada de desindexação da economia brasileira 
depende de alguns fatores, como manter a inflação baixa por muito 
tempo e buscar índices de correção baseados em médias de prazos 
mais longos. Para isso, é necessário também o Estado dar o exemplo. 

Chegou ao cúmulo de indexar o gasto público à inflação 
passada com o teto de gastos. Em países com tradição de inflação 
controlada, os agentes geralmente estão olhando para a frente, para 
a meta do Banco Central e as expectativas.  

Naqueles com histórico de inflação alta, excesso de indexação e 
conflito distributivo, olha-se para o passado. Isso alimenta a inércia 
inflacionária. Tem economista favorável à regra de correção do salário 
mínimo onde se leva em conta a reposição da inflação mais a 
variação do PIB. 

Em seus relatórios mais recentes, Banco Mundial, FMI (Fundo 
Monetário Internacional) e BIS (o banco central dos bancos centrais) 
alertam para os riscos de uma indexação maior da economia. Diante 
da demora em controlar a atual onda inflacionária global, isso pode 
dificultar o trabalho dos Bancos Centrais. 

Para o Banco Central Europeu, exceto caso o choque recente de 
preços conduza a um aumento significativo da indexação salarial, 
uma transmissão generalizada e automática parece bastante 
improvável diante dos mecanismos atuais. O período de baixa 
inflação visto após a crise de 2008/2009 reduziu o grau de indexação 
das economias da região. 

No Brasil, também houve avanços nos últimos anos, como a 
tentativa de desatrelar vários contratos da correção pelo IGP-M, da 
FGV, índice fortemente influenciado por câmbio e preços no atacado. 
O governo não vende mais títulos públicos com esse indexador. 
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Diversas tarifas passaram a ser corrigidas por índices baseados em 
custos setoriais. 

A própria FGV lançou um índice de variação de aluguéis 
residenciais. Ele pode substituir o IGP-M como índice de inflação do 
aluguel. Muitos desses contratos passaram a ser reajustados pelo 
IPCA. 

A memória inflacionária, no entanto, ainda é um fator a pesar 
mesmo nas negociações privadas. Apesar do fim da hiperinflação, o 
índice de preços ao consumidor ficou em 7% ao ano, na média de 
1995 a 2021, tendo superado os dois dígitos em quatro ocasiões. O 
valor é o dobro da meta de inflação deste ano e supera os limites de 
tolerância estabelecidos desde 2006. 
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Planos de Governo 

Os principais candidatos à Presidência da República 
apresentaram planos para a área econômica. Apontam para rumos 
opostos em temas-chave como leis trabalhistas, privatizações e 
gastos públicos. 

Em geral, os candidatos ao Palácio do Planalto evitaram se 
comprometer com propostas e metas específicas e trazem, em 
grande parte, um conteúdo vago e sem detalhes sobre como os 
projetos serão implementados. Mesmo assim, eles delinearam seus 
principais objetivos. 

Na área trabalhista, há consenso entre os principais candidatos 
de ser necessário criar regras para dar mais proteção aos 
trabalhadores por aplicativos. A principal divergência no tema é o 
futuro da reforma trabalhista, feita em 2017, na gestão do então 
presidente Michel Temer (MDB). 

Apoiado pelas principais centrais sindicais do país, Lula propõe 
revogar parte das alterações feitas na época. A ideia é formar uma 
mesa de negociação entre governo, trabalhadores e empresários para 
formular uma nova legislação. O PT quer também ampliar a 
negociação coletiva, mediada por sindicatos. 

Já a campanha de Bolsonaro sinaliza a continuidade das 
políticas nessa área, defendendo a reforma de 2017. O ministro Paulo 
Guedes (Economia) ainda não desistiu do projeto de lançar uma nova 
forma de contrato de trabalho para flexibilizar certos direitos dos 
empregados (como recolhimento do FGTS) para, em troca, tentar 
ampliar a formalização. 

Outra divergência entre os principais candidatos são as 
privatizações. 

O petista defende fortalecer as estatais. A proposta é ampliar 
os investimentos em tecnologia e pesquisa na Petrobras, afirmou o 
professor da Unicamp Guilherme Mello, um dos responsáveis pela 
elaboração do programa econômico de Lula. 
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O ex-presidente já deu declarações contra a venda da 
Eletrobras, mas a campanha tem mudado o tom nas últimas 
semanas. Uma ala do partido tem dito ser muito difícil reverter a 
privatização. Apesar do processo de venda, o governo continuará 
como maior acionista da empresa e exercerá certa influência. 

Guedes, ministro Bolsonaro, quer manter a agenda de 
privatizações. O candidato à reeleição ignorou o futuro da Petrobras 
no plano de governo, mas já se mostrou ser favorável à operação. 

Os candidatos posicionados mais à esquerda do espectro 
político apresentaram propostas semelhantes para retomar o 
crescimento econômico e gerar empregos. Tanto Lula quanto Ciro 
apostam em investimento público e realização de obras de habitação 
e saneamento, em um primeiro momento. 

Em relação aos gastos públicos, Lula, em particular, defende 
mais obras financiadas com dinheiro público, ampliação de programas 
sociais e aumento do salário-mínimo acima da inflação. Para isso, o 
teto de gastos deverá ser revogado. 

“Precisamos construir um novo arcabouço fiscal capaz de 
priorizar gastos sociais e investimentos, além de permitir o 
acompanhamento e avaliação do gasto público. A ideia é ser 
anticíclico e flexível”, disse Mello. 

Daniela Rittner (Valor, 19/10/22) informou: Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) tem dito frequentemente, se eleito, chamará os 27 
governadores e os prefeitos das capitais para uma reunião, no 
começo de janeiro, com o objetivo de definir logo projetos prioritários 
na área de infraestrutura. 

Obras como a FIOL, ferrovia de leste a oeste na Bahia, e um 
programa emergencial de recuperação das estradas ganharão mais 
recursos. A obtenção de uma licença temporária para gastar, talvez 
antes mesmo de mudanças na Regra do Teto de Gastos, deverá ditar 
o ritmo de investimentos orçamentários nos primeiros meses de um 
eventual novo governo Lula. 

Mas outra iniciativa com potencial de “mudança de canal” na 
infraestrutura do país trata-se de um superplano de PPPs (Parcerias 
Público-Privadas) para Estados e municípios. Eles ficarão como 
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responsáveis pela contratação dos projetos, mas com estímulo direto 
do governo federal para os viabilizar. 

Um dos focos será o investimento em mobilidade urbana: 
metrô, VLTs, BRTs. Essas obras exigem investimento bilionário, 
empregam milhares de trabalhadores na construção e depois 
melhoram a qualidade de vida de milhões de pessoas. 

Às vezes não basta orçamento do governo para o sucesso de 
uma obra. Há procedimentos intermináveis na l icitação, 
enfrentamento de recursos judiciais e administrativos, necessidade de 
aditivos contratuais ou de reequilíbrios capazes de complicarem a 
execução, descontinuidade do orçamento.  

Uma concessão ao setor privado facilita. O problema é muitos 
projetos, sobretudo em áreas como mobilidade, não se bancarem 
exclusivamente com as receitas vindas de tarifas pagas pelos 
usuários. Precisam de um aporte do poder público para viabilizar. São 
ideais para PPPs. 

Há três grandes mudanças para viabilizar esse superplano de 
PPPs. Serviria não apenas para mobilidade urbana, mas para projetos 
de habitação, saneamento, resíduos sólidos (aterros sanitários), 
creches. 

1) Garantias do Tesouro: um dos maiores gargalos, fatores de 
insegurança para a entrada de investidores em PPPs, são os 
fundos garantidores de Estados e municípios.  

Foram pensados como mecanismos capazes de assegurar o 
pagamento dos sócios privados de um projeto em caso de 
inadimplência ou atraso no pagamento pelo ente público. Mas muitas 
empresas veem os fundos como frágeis, às vezes são apenas uma 
rubrica orçamentária, sem transmitir confiança suficiente para os 
investidores.  

Em outros casos, os fundos são confiáveis, mas o governo 
estadual ou a prefeitura não tem tantos ativos para aumentar sua 
liquidez e prepará-los para mais projetos. 

A intenção é ter o Tesouro Nacional como garantidor de última 
instância para as PPPs estaduais e municipais, usando títulos da 
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dívida da União. Isso praticamente elimina o risco do privado e 
permite um aumento substancial das contratações de novos projetos.  

O investidor tira da frente o medo de gastar muito, entregar 
uma obra pronta e não receber a contrapartida pública no início 
efetivo das operações. 

2) Financiamento do BNDES: debêntures incentivadas, com 
isenção de IR, têm se mostrado uma alternativa para projetos 
de infraestrutura. Mas funcionam melhor em setores com 
tarifas asseguradas, capazes de bancar 100% do investimento, 
como linhas de transmissão e usinas de geração de energia. 

No caso de PPPs sem receitas fixas de usuários (creches) ou 
receitas insuficientes (metrôs), as debêntures não funcionam tão bem 
e o BNDES ainda tem peso crucial no financiamento dos projetos. 
Porém, o banco de fomento diminuiu de tamanho pelo desmanche 
praticado pelos neoliberais no atual desgoverno. Já não tem tanto 
dinheiro para apoiar a infraestrutura.  

Solução: trabalhar com cotas soberanas. Cotas soberanas são 
uma parcela do financiamento, onde o credor vai para o fim da fila de 
recebimento no caso de inadimplência. Todos os demais têm 
prioridade.  

Quando houver um “pool” de bancos apoiando determinado 
projeto, o detentor dessas cotas soberanas assume, para si, riscos 
maiores. Porém, ao financiar 30% (por exemplo) de uma PPP, o 
BNDES torna-se um avalista do projeto e indutor de outros 
financiadores.  

Se mais bancos entrarem no financiamento aos projetos talvez 
se viabilize com juros mais baixos. Se der problema no pagamento, o 
BNDES se posiciona como o primeiro na lista de um calote. 

3) Limite para contratação: a lei atual das PPPs – aprovada em 
2004 – prevê só 5% da receita corrente líquida de um Estado ou 
município pode estar comprometida com o pagamento de 
contrapartida em parcerias pelo ente público. 

Não é preciso alterar esse limite, mas sim excluir do cálculo a 
troca de despesa direta por uma PPP. Se uma prefeitura hoje gastar 
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4% da receita com suas creches, ao desenvolver uma PPP, eleva a 
eficiência do sistema e passa a gastar menos, por exemplo, 3,5%.  

Imediatamente, no entanto, encosta no limite e não pode mais 
tocar nenhum outro projeto com a iniciativa privada. Bastaria fazer 
um ajuste nisso. 

Na avaliação de auxiliares do candidato petista, esse plano é 
chave para a infraestrutura do país – e até os governadores e 
prefeitos mais bolsonaristas terão interesse em PPPs com condições 
tão atraentes. 

Já o candidato à reeleição com elevadíssimo índice de rejeição 
afirma, em seu plano de governo fictício, a intenção de manter as 
diretrizes atuais para a geração de empregos, ou seja, nenhuma!  

Discursa a favor da formalização dos trabalhadores informais 
para ganho de produtividade. Ao mesmo tempo, buscará restabelecer 
o equilíbrio fiscal com a continuidade da política econômica recessiva. 

O presidente obcecado manterá a agenda ultraliberal de 
redução do Estado ao mínimo para pressuposto controle das 
despesas. Mas, fora do documento, faz discursos para elevar os 
gastos federais com o Auxílio Brasil de R$ 600 e, para tanto, 
flexibilizar o teto de gastos.  

Para o salário-mínimo, não há uma proposta aberta, mas sim o 
vazamento de documento oficial. O passageiro presidente já enviou 
as bases do Orçamento de 2023, prevendo apenas o aumento pela 
inflação, sem ganho real, aliás como foi feito desde o início de 
governo. 



 44

Principais Ações Governamentais  
(2003-2016 versus 2019-2022) 

Diante da falta de propostas claras sobre políticas e reformas 
econômicas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair 
Bolsonaro (PL) à Presidência da República para as eleições de 2022, a 
Folha de S.Paulo (26/10/22) realizou um levantamento das principais 
ações adotadas durante os governos do PT (2003-2016) e na atual 
gestão (2019-2022). Obviamente, não há garantia dessas políticas se 
repetir. 

Em alguns casos, os três governos analisados (Lula, Dilma 
Rousseff e Bolsonaro) promoveram mudanças profundas em suas 
ações na área econômica na segunda metade de suas gestões. 
Especialmente, quando estavam próximos do período eleitoral ou 
durante crises políticas e/ou econômicas. 

Divididos em 14 tópicos, são abordados temas como política 
fiscal, reformas tributária, trabalhista e da Previdência, relação com 
órgão estatais e políticas de distribuição de renda, em um período 
que engloba a maior parte dos últimos 20 anos. 

Política Fiscal 

2003-2006: Governo eleva a meta de superávit do setor 
público, entrega resultados próximos a 3,5% do PIB e reduz a dívida 
bruta. Aumento de arrecadação compensa alta da despesa. Ministros 
Dilma Rousseff e Guido Mantega barram tentativa da equipe 
econômica de aprofundar ajuste fiscal 

2007-2010: Crise de 2008/2009 acelera processo de expansão 
de gastos. Arrecadação é recorde, mas superávits ficam menores 
(3% do PIB, em média). Governo tira estatais da contabilidade 
pública. Brasil ganha selo de bom pagador (investment grade). É 
lançado o PAC. 

2011-2014: Desaceleração econômica e benefícios fiscais 
reduzem receitas. Despesa cresce e superávits caem, mas são 
obtidos com medidas classificadas como contabilidade criativa. 
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Estatais bancam despesas do Tesouro (pedaladas fiscais). Em 2014, o 
país entra em recessão e as contas, no vermelho 

2015-2016: Déficit nas contas públicas se aprofunda com 
queda de receitas e aumento de despesas, principalmente do INSS. 
Aumento da dívida bruta para 68% do PIB (72% na metodologia do 
início do governo Lula). Tentativa de ajuste fiscal é barrada no 
Congresso, onde se aprova ‘pautas bombas” para criar o clima do 
impeachment golpista. 

2019-2022: Governo não cumpre promessa de zerar déficit em 
2019. Pandemia leva a despesa recorde em 2020. Constituição é 
alterada em 2021 e 2022 para permitir furos no teto de gastos e 
ajudar na reeleição. Despesa é a menor desde 2014, com gasto 
menor em servidor, INSS e investimento 

Desonerações e Incentivos 

2003-2006: Aprovação da Lei do Bem e Lei de Inovação 
Tecnológica 

2007-2010: Promoção de desonerações para compra de 
veículos e outros bens e para operações de crédito a partir de 2008 

2011-2014: Desoneração da cesta básica e aprovação do Plano 
Brasil Maior (com desoneração da folha de pagamentos de alguns 
setores, instituição do programa Inovar-Auto, criação de regimes 
fiscais diferenciados e concessão de isenção tributária a produtos) 

2015-2016: Em 2015 e 2016, conta de subsídios bate recorde. 
Gasto tributário atinge pico de 4,5% do PIB com desonerações 
aprovadas em anos anteriores. 

2019-2022: Depois de reduzir gasto tributário nos três 
primeiros anos, presidente anuncia benefícios às vésperas da eleição. 
Também renova e passa a defender desoneração da folha de 
pagamento para mais setores. 

Salário-Mínimo 

2003-2006: Salário-mínimo cresce 35% acima da inflação com 
política de valorização. 
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2007-2010: Medidas provisórias garantem correção pelo INPC 
mais crescimento do PIB e antecipação de reajuste para 1º de janeiro 
(aumento real de 17% no período). 

2011-2014: Regra de correção do mínimo vira lei e aumento 
fica 12% acima da inflação até 2014. 

2015-2016: Reajuste fica 4% acima da inflação. Nova lei 
garante regra de correção até 2019. 

2019-2022: Com o fim da política de ganho real em 2019, o 
mínimo tem reajuste de acordo com a inflação. 

Reajuste de Servidores 

2003-2006: Redução na despesa com pessoal de 4,8% para 
4,4% do PIB, com governo segurando reajustes no início do mandato. 

2007-2010: Despesa com pessoal estável em relação ao PIB, 
com concessão de reajustes maiores e contratação de mais 
servidores. 

2011-2014: Redução na despesa com pessoal para 3,8% do 
PIB. 

2015-2016: Elevação na despesa com pessoal para 4,1% do 
PIB. Aprovados acordos de reajuste a serem implementados no 
governo golpista. 

2019-2022: Redução na despesa de pessoal (3,8% do PIB) e no 
número de servidores. Aplicados reajustes anunciados por Temer e 
novos aumentos para militares. 

Reforma da Previdência 

2003-2006: Aprovadas contribuição de inativos e pensionistas, 
alteração nas regras de paridade, integralidade e pensão de 
servidores, previdência complementar do funcionalismo, elevação do 
limite do salário de contribuição e benefício e novas regras de idade 
mínima para servidores. 

2007-2010: É criado o Fórum Nacional de Previdência Social 
para debater novas propostas. 
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2011-2014: Criação da Funpresp (Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal) e aprovação de emenda 
sobre regras de aposentadoria por invalidez para servidores. 

2015-2016: Aumento da aposentadoria compulsória dos 
servidores públicos de 70 para 75 anos de idade e mudança nas 
regras de pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por 
invalidez e auxílio-reclusão, com flexibilização do fator previdenciário. 

2019-2022: Reforma da Previdência com idade mínima de 
65/62 (homem/mulher) para novos entrantes e regra de transição 
para os demais, novo cálculo das aposentadorias, novas regra de 
pensão por morte e limitação de acúmulo de benefícios 

Reforma Tributária 

2003-2006: Aprova a prorrogação da CPMF de 0,38% sobre as 
transações financeiras até 2007, a criação do Simples Nacional e a 
introdução da não-cumulatividade na Cofins. 

2007-2010: Congresso extingue a CPMF em 2007, e governo 
eleva IOF para manter arrecadação. Governo apresenta proposta 
para unificar tributos sobre o consumo, abandonada no ano seguinte. 

2011-2014: Governo discute simplificação de tributos, mas 
desiste de proposta por falta de acordo. 

2015-2016: Proposta de recriação da CPMF com alíquota de 
0,20%, mas não chegou a ser votada. 

2019-2022: Governo recebe contrapropostas da Câmara e 
Senado sobre tributação do consumo. Envia projeto de fusão do PIS/
Cofins e propõe tributação de dividendos e correção da tabela 
(parados no Congresso). 

Reforma Trabalhista 

2003-2006: Novos direitos para empregado doméstico (como 
descanso remunerado e férias de 30 dias), mas com veto a FGTS, 
multa de 40% e seguro-desemprego. Regulação de prestadores de 
serviço como PJ. Lei do seguro defeso. Programa Primeiro Emprego. 
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2007-2010: Criação do MEI. Ratifica lei que permite trabalho 
aos domingos e feriados aos empregados do comércio. 
Regulamentação do estágio. Lei da empresa cidadã, com licença 
maternidade opcional de seis meses. Autoriza redução do intervalo 
intrajornada. 

2011-2014: Amplia direitos dos trabalhadores domésticos, com 
FGTS, multa de 40%, seguro desemprego etc.. Aumento do aviso 
prévio. Criação da certidão negativa de débitos trabalhistas. 
Regulamentação do vínculo no trabalho à distância. 

2015-2016: Mudança no período de carência para acesso ao 
seguro-desemprego. 

2019-2022: Lei da Liberdade Econômica traz novas regras de 
registro de ponto e a emissão de carteira de trabalho eletrônica. 
Adoção de programa emergencial de emprego durante a pandemia. 
Aprovação de regras alternativas em períodos de calamidade. 
Redução do número de normas. 

Reforma Administrativa 

2003-2006: Promove reorganização da estrutura administrativa 
e das carreiras de servidores. Número de ministérios e órgãos da 
Presidência sobe de 28 para 36. 

2007-2010: Proposta para serviço público federal de saúde e 
outras áreas adotem modelo de fundação estatal de direito privado 
para aplicar regras da CLT. O projeto não foi adiante 

2011-2014: Número de ministérios e órgãos da Presidência 
chega ao recorde de 40. 

2015-2016: Reforma extingue oito ministérios, corta 3.000 
cargos comissionados e 30 secretarias, reduz em 10% salários de 
presidente, vice e ministros e em até 20% gastos de custeio 

2019-2022: Proposta travada no Congresso proíbe progressões 
automáticas de carreira, gratificações por tempo de serviço e 
flexibiliza estabilidade de boa parte dos novos servidores! 



 49

Autonomia do Banco Central 

2003-2006: Henrique Meirelles assume o Banco Central com 
autonomia informal. Lula minimiza importância de instituição 
independente e diz que essencial é ter BC "sério" e política monetária 
sem "aventuras". 

2007-2010: Meirelles é mantido no comando do Banco Central 
do Brasil. Lula garantiu, na prática, o respeito à independência da 
instituição. 

2011-2014: Tombini assume e diz ter recebido garantia de 
plena autonomia para perseguir objetivos da política monetária, mas 
surgem sinais de interferência em decisões. Dilma diz não ser 
necessário dar autonomia ao Banco Central do Brasil. 

2015-2016: Postura do presidente do Banco Central na véspera 
de reunião do Copom levanta suspeitas de influência política na 
decisão da autoridade sobre os juros. Credibilidade da Autoridade 
Monetária fica abalada. 

2019-2022: É sancionada em fevereiro de 2021 lei concedendo 
autonomia ao Banco Central do Brasil, com criação de mandatos fixos 
para presidente e diretores, renovados apenas uma vez e não 
coincidentes com o do presidente da República. 

Benefícios Assistenciais 

2003-2006: Bolsa Família é criado em 2003 e vira lei no ano 
seguinte. É um programa de transferência de renda condicionada 
(exigia cumprimento de medidas como vacinação e frequência 
escolar). Tem como público-alvo famílias em situação de extrema 
pobreza (renda familiar mensal de até R$ 89 por pessoa) e pobreza 
(renda per capita entre R$ 89 e R$ 178 por mês). 

2007-2010: Minha Casa Minha Vida é criado em 2009 para 
facilitar o acesso de famílias com menor poder aquisitivo à moradia 
no Brasil. As concessões de benefícios são feitas por faixa de renda. 
As famílias que recebem até três salários-mínimos por mês contam 
com subsídio integral do governo e são foco do governo nos primeiros 
anos do programa. 
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2011-2014: Brasil sem Miséria (2011). Um de seus pilares 
consiste na busca ativa dos que estavam fora do CadÚnico e na 
ampliação das ações de acesso à renda. Lançamento do Brasil 
Carinhoso em 2012: é um benefício para superação da extrema 
pobreza, como complementação de renda para famílias com crianças 
de zero a seis anos incompletos do Bolsa Família. 

2015-2016: Presidente veta reajuste do Bolsa Família em 
janeiro de 2016, justificando o aumento não estar previsto no projeto 
de Lei Orçamentária. Em maio, anuncia aumento de 9%, levando o 
benefício médio para R$ 176. Naquele ano, o programa atendia 13,9 
milhões de famílias, com gasto de 0,47% do PIB. 

2019-2022: Auxílio Brasil substitui Bolsa Família em novembro 
de 2021, com valor médio de R$ 217. Sobe para R$ 400 com 
aprovação da PEC dos Precatórios e para R$ 600 às vésperas da 
eleição (com autorização de consignado). Na corrida eleitoral, cria 
auxílio para caminhoneiros e taxistas e dobra vale-gás. Casa Verde e 
Amarela substitui Minha Casa Minha Vida. 

Uso dos Bancos Públicos 

2003-2006: Caixa e Banco do Brasil atuam no processo de 
ampliação da oferta de acesso ao crédito e em uma política de ampla 
bancarização, com a concessão de microcrédito e consignado. As 
instituições públicas aumentaram seu volume de crédito de 9,1% 
para 11,9% do PIB entre 2003 e 2006. 

2007-2010: Em meio à crise de 2008, BB e Caixa reduzem 
taxas de juros. Bancos públicos participam de estratégia para evitar 
colapso da economia e socorrem instituições privadas. Em 2009, há 
troca no comando do BB para implementar política mais agressiva de 
aumento e crédito. 

2011-2014: Em 2012, sob determinação do governo, BB e 
Caixa cortam juros para tentar influenciar o restante do mercado. 
Presidente aposta na emissão de dívida pública para capitalizar 
instituições financeiras federais e defende fortalecimento dos bancos 
públicos. 
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2015-2016: Em 2016, lei autoriza BB, Caixa e subsidiárias a 
comprar ativos de instituições financeiras públicas ou privadas, além 
de empresas dos ramos de seguros, previdenciário e de capitalização. 

2019-2022: Presidente promete reduzir participação de bancos 
públicos no crédito. Apesar do recuo, Caixa e BB se mantêm 
dominantes em alguns segmentos, como habitacional. Na eleição, 
Caixa é usada para reforçar programas sociais, com anúncios de 
potencial impacto eleitoral. 

Atuação do BNDES 

2003-2006: BNDES atua na expansão do crédito de longo prazo 
a empresas de infraestrutura, energia e indústria em geral e financia 
obras no exterior das principais empreiteiras brasileiras. Em 2003, 
desembolsa R$ 35,2 bilhões para investimento produtivo. 

2007-2010: PSI (Programa de Sustentação do Investimento) é 
criado em 2009, operado por meio de repasses do BNDES. O governo 
oferece linhas de crédito com juros mais baixos para a aquisição de 
produtos destinados a aumentar a produção. 

2011-2014: Entre 2008 e 2014, o BNDES recebe aporte de R$ 
400 bilhões do Tesouro Nacional e, com o caixa reforçado, oferece 
crédito a baixo custo para grandes empresas. Desembolsos para 
investimento produtivo chegam a R$ 190 bilhões em 2013. 

2015-2016: BNDES desembolsa R$ 136 bilhões para projetos 
de investimento em 2015. Câmara dos Deputados cria CPI para 
investigar atuação da instituição financeira desde 2003. 

2019-2022: BNDES contrata auditoria para investigar operações 
de 2005 a 2018, mas não encontra indícios de corrupção. A 
instituição financeira reduz volume de crédito, atua na estruturação 
de projetos e devolve recursos ao Tesouro. 

Privatizações e Concessões 

2003-2006: Em 2004, projeto de lei institui as PPPs (Parcerias 
Público-Privadas). Nessa modalidade, o agente privado arca com os 
riscos e as responsabilidades de gestão, e a remuneração é vinculada 
ao desempenho e à demanda pelo serviço. 
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2007-2010: Sete rodovias federais são concedidas à iniciativa 
privada em outubro de 2007. Governo coloca na gaveta plano de 
privatizar Eletrobras e freia venda de distribuidoras, mas segue com 
leilões de transmissão e geração. Destaca-se o leilão da Usina de Belo 
Monte, em 2010. 

2011-2014: No setor de energia, são feitos leilões de linhas de 
transmissão e hidrelétricas, como a concessão da usina de Três 
Irmãos (SP). De 2011 a 2014, são concedidos seis aeroportos. Com 
leilões de Confins (MG) e Galeão (RJ), governo arrecada R$ 20,8 
bilhões. 

2015-2016: Nova etapa do PIL (Programa de Investimento em 
Logística), adotando o modelo de outorga. A expectativa é atrair a 
iniciativa privada para investir cerca de R$ 200 bilhões no setor de 
infraestrutura em concessões de portos, ferrovias, rodovias e 
aeroportos. 

2019-2022: Além de privatizar a Eletrobras, governo promove 
leilões de distribuidoras, como a CEB (Brasília) e a CEA (Amapá). 
Caixa, Petrobras e BB passam por processo de venda de ativos (R$ 
91,3 bilhões em 2019). Plano de privatização da Petrobras fica em 
segundo plano. 

Agências Reguladoras 

2003-2006: Depois de se dizer surpreendido por reajustes das 
tarifas telefônicas e de energia elétrica e dos preços de combustíveis, 
o presidente tem intenção de mudar o papel das agências 
reguladoras. No ano seguinte, envia projeto de lei ao Congresso que 
prevê a transferência de parte do poder das agências para os 
ministérios. O projeto conhecido como Lei Geral das Agências 
Reguladoras não avança. 

2007-2010: Aparelhamento político das agências reguladoras 
marca os dois mandatos do presidente, apesar das negativas 
veementes dos órgãos e dos próprios indicados. Alguns gestores 
escolhidos têm pouca familiaridade com as entidades a representar. 

2011-2014: Em 2013, a presidente decide arquivar o projeto da 
Lei Geral das Agências Reguladoras, proposto por Lula. Ele estava 
sendo analisado pelos parlamentares há mais de oito anos. Ao 



 53

anunciar a retirada da proposta para definir as atribuições das 
agências reguladoras, ela afirma bastar a legislação da época. 

2015-2016: Lei Geral das Agências Reguladoras volta à pauta 
no Congresso em 2015. A proposta fazia parte da chamada Agenda 
Brasil. Estabelecia regras relativas a gestão, organização e 
mecanismos de controle social das agências reguladoras federais, 
incluindo ANATEL e ANCINE. 

2019-2022: Presidente sanciona Lei das Agências Reguladoras 
e veta lista tríplice para seleção de integrantes dos órgãos. Neste 
ano, indica 21 nomes para as cúpulas das agências e das autarquias 
federais, entre eles um advogado amigo do seu filho, senador Flávio 
Bolsonaro (PL-RJ) 
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Reforma Administrativa 

Arthur Lira, presidente da Câmara, em entrevista a Globo News, 
no dia 19/10/22, afirmou sua firme intenção de começar a pauta da 
Reforma Administrativa a partir da segunda semana de outubro. 
Defenderá o líder do Centrão fisiológico do toma-lá-dá-cá, entre 
outros temas:  

1. a perda da estabilidade para legitimar a perseguição política;  

2. o fim do quinquênio e da LP para os servidores ativos e os 
futuros ingressantes na carreira;  

3. o fim dos concursos públicos em troca da indicação política.  

Além disso, tratarão do corte de até 25% dos vencimentos, 
mesmo os “Dedicação Exclusiva”, como os docentes das 
Universidades públicas, tudo isso para economia do caixa da União.  

Isso pegará os servidores ativos e futuros, ou seja, mais uma 
desgraça para a conta da atual gestão da pasta econômica e do atual 
governo. Servidores Públicos, ativos e aposentados, “abram o olho” 
logo, antes de votar, depois será tarde demais! 

Essa reforma administrativa ameaça também servidores 
estaduais e municipais. 

Em reunião fechada com representantes dos servidores públicos 
do Judiciário, no dia 08/10/22, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, se 
eleito, vai articular para a PEC 32/2020, proposta para a reforma 
administrativa, não seja votada em 2022. 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse logo após o 
primeiro turno a emenda estar pronta para ir a plenário. Ele pretende 
avançar com a discussão para votá-la, gerando reação imediata dos 
servidores públicos. 

O relator reduziu de dez para seis anos o prazo máximo de 
vigência dos contratos temporários possíveis de ser firmados por 
estados e municípios. O item é criticado pela oposição por permitir se 
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contratarem professores e agentes de saúde pelo instrumento, por 
exemplo, em vez de haver a realização de concursos públicos. 

O processo seletivo será impessoal e simplificado, e não poderá 
ser firmado novo contrato com o mesmo contratado em menos de 
dois anos a partir do fim do contrato anterior. 

O relator também havia acatado uma das principais 
reivindicações da oposição e excluído o artigo 37-A, visto pelos 
partidos de esquerda como uma possibilidade de privatização de 
serviços públicos. 

Na complementação de voto, ele afirmou ser preciso “se 
organizarem e se uniformizarem os critérios de parceria entre entes 
públicos e privados, mas não houve a necessária compreensão dos 
colegas em relação ao formato adotado, razão pela qual foi excluído 
da proposta alternativa o art. 37-A, pretendida de se acrescentar à 
Carta Magna.” 

O dispositivo previa União, estados e municípios poderem, “na 
forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e 
entidades, públicos e privados, para a execução de serviços públicos, 
inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de 
recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida 
financeira.” 

O relator também cedeu à pressão de profissionais de 
segurança pública e incluiu na PEC uma série de mudanças para 
beneficiar a categoria — parte da base política do presidente 
passageiro. 

Nesta versão do texto, o relator identificou os servidores a 
serem beneficiados, como policiais federais, civis, penais, peritos 
oficiais encarregados da execução de perícia criminal, policiais 
legislativos, guardas municipais, agentes de trânsito e agentes 
socioeducativos. 

Na atual versão da PEC 32, os servidores criticam 
especialmente as possibilidades de flexibilização da estabilidade, 
como a demissão em caso de extinção de cargos e por desempenho 
insatisfatório. Segundo eles, isso deixaria os trabalhadores expostos a 
perseguições políticas. 
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Em evento da Fiesp com empresários em agosto, Lula defendeu 
a necessidade de uma reforma administrativa. Mas ele deverá buscar 
mudanças diferentes das apresentadas na PEC 32 a partir de 2023, 
caso seja eleito. 

“Vamos ter que fazer uma reforma administrativa, sim. Tem 
pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco. É 
preciso moldar a burocracia a uma nova cultura”, disse Lula. 

No encontro em Campinas (SP), no dia 8/10/22, os 
representantes da FENAJUFE (Federação Nacional dos Trabalhadores 
do Judiciário Federal e Ministério Público da União) entregaram ao 
candidato um documento com propostas de interesse da categoria, 
como recomposição salarial, fim do teto de gastos, regulamentação 
da negociação coletiva, entre outras. 

O ex-presidente ficou de avaliar a incorporação delas ao 
programa de governo. 

Após o encontro, os servidores do Judiciário começaram 
mobilização pela eleição do petista na disputa presidencial. Segundo 
eles, pela primeira vez a categoria se movimenta conjuntamente em 
favor de um candidato desde 2002.  

A FENAJUFE elaborou um manifesto e um abaixo-assinado a 
respeito das eleições. Ela pretende entregar a Lula em uma nova 
reunião. 

“Os servidores do Judiciário decidiram se manifestar por 
entender estar em jogo não só os ataques do capitão reformado (PL) 
a nós, com congelamento de salários, quebra do concurso público e 
da estabilidade para entrar e sair do poder público e aumento de 
corrupção que isso vai desencadear, aparelhamento do Estado. Não 
só pelos ataques ao Judiciário e aos seus ramos, como a Justiça 
Eleitoral e seus servidores”, afirma o coordenador jurídico-
parlamentar da FENAJUFE. 

“Entendemos, sim, uma eventual reeleição é uma derrota da 
democracia, é ter como certo um período sombrio de longo prazo no 
Brasil”, conclui. 

O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado 
(FONACATE) afirmou em nota ver com “preocupação” a declaração do 
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presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de 
pretender votar a reforma administrativa proposta pelo governo 
Bolsonaro nas próximas semanas. A organização reúne 35 
associações de representatividade dos servidores públicos federais, 
estaduais e municipais. Defendeu a discussão só ocorrer a partir de 
2023. 

“O próprio fato de o Parlamento não concluir a apreciação da 
PEC 32/2020, muito menos votá-la antes das eleições, demonstra as 
debilidades e a falta de respaldo da matéria perante a sociedade, diz 
o Fórum em nota. “Trata-se de manobra açodada”, acusa. 

Lira afirmou em entrevista à “Rádio Bandeirantes” na terça-
feira que deseja debater a reforma administrativa enviada pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL) e a reforma tributária após as eleições. 
“Se dependesse de mim, já começamos a debater a reforma 
administrativa logo após a eleição. Ela está pronta para ser debatida 
em plenário”, declarou. 

Para os servidores representados pelo FONACATE, o Congresso 
deve “aguardar o resultado final das urnas e o início da próxima 
Legislatura para a retomada do debate em torno da reforma 
administrativa” e votá-la agora, logo após a eleição, é “uma 
pretensão antidemocrática”. 

“Aos servidores de todo país, o indicativo é de manutenção da 
vigilância à ameaça que ora se desenha. E de atenção total aos 
postulantes à cadeira presidencial, pois nesta eleição está em jogo o 
futuro do serviço público brasileiro”, diz o texto divulgado pelas 
entidades. 

A organização destaca as atenções dos parlamentares e da 
sociedade estarem voltadas para a eleição. Está em vigor um ato de 
Lira para, nesse período de campanha, as votações da Câmara 
possam ocorrer de forma virtual, apenas pelo celular, sem os 
deputados precisarem estar em Brasília, diminuindo o poder de 
mobilização dos servidores. 

O FONACATE disse ainda na nota a reforma proposta 
“apresentar uma série de inconsistências, ao contrário da necessária 
modernização” do serviço público. Aponta para “o aumento do 
assédio moral e do clientelismo na administração pública, 



 59

enfraquecimento do concurso público, da estabilidade e da autonomia 
dos servidores”. 

Loteamento do Governo Paulista entre Bolsonaristas 

Siglas partidárias apoiam Tarcísio de Freitas (Republicanos) no 
segundo turno ao Governo de São Paulo em busca de manter espaços 
ocupados na máquina estadual, hoje com mais de 19 mil cargos de 
confiança ativos. 

Com o bolsonarismo à frente de Fernando Haddad (PT), Tarcísio 
foi endossado por legendas formadoras da administração local, como 
União Brasil, PP, Podemos e MDB, e pelo governador Rodrigo Garcia 
(PSDB). 

Há quase 30 anos no poder no estado de São Paulo, os tucanos 
enraizaram seus quadros na robusta máquina pública paulista, com 
mais de 560 mil servidores e estimativa de orçamento de R$ 317,4 
bilhões em 2023. Em derrota histórica para o PSDB, Rodrigo nem 
sequer chegou ao segundo turno. 

O líder da corrida estadual tem dito: se vencer, o governo será 
ocupado por quadros técnicos. Esse discurso do tipo “me engane pois 
eu gosto” lembra o de seu chefe, no início do desgoverno, depois 
marcado pelo loteamento por políticos do Centrão. 

Embora citem razões programáticas, como a de impedir o PT de 
ganhar, os aliados de Rodrigo consideram o grupo bolsonarista, 
também apoiado por partidos do Centrão no estado de São Paulo, 
não tem pessoal suficiente para gerir uma máquina enorme e 
complexa como a de São Paulo. Os petistas, por sua vez, teriam. 

Os cargos de confiança são aqueles onde podem ser alocadas 
pessoas sem serem servidores permanentes, muitas vezes por meio 
de critérios políticos. Alguns dos postos oferecem salários até maiores 
do permitido pelo teto constitucional, de R$ 39 mil, sem contar os 
penduricalhos, como jetons para participar de conselhos de estatais. 
Além disso, as pastas controlam orçamentos bilionários. 
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Por exemplo, a pasta de Logística e Transporte é dona de um 
orçamento de quase R$ 12 bilhões, dos quais cerca de R$ 10 bilhões 
já foram empenhados durante este ano eleitoral. A pasta tem sob seu 
guarda-chuva o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). O 
órgão tem, ao todo, 1.124 cargos ocupados, além de 1.683 vagos. 

O departamento também é responsável por construções de 
grande porte, como a duplicação da estrada do M’Boi Mirim, no 
extremo sul de São Paulo, reduto do presidente da Câmara de São 
Paulo, Milton Leite (União Brasil). Em vídeo nas redes sobre o apoio a 
Tarcísio, ele citou o compromisso de manter obras e programas. “Tem 
de concluir aquilo iniciado”. Leia-se: continuar o desvio de verbas 
públicas! 

O total de 19 mil cargos comissionados ocupados inclui desde 
órgãos totalmente independentes, como Universidades, até 
autarquias tradicionalmente loteadas politicamente. Há ainda 12,8 mil 
cargos de confiança desocupados, de acordo com dados do governo. 
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Os dados foram compilados de listas no site do governo, e 
incluem secretarias, estatais, autarquias e fundações, totalizando 87 
órgãos. 

Segundo levantamento da Folha, mais da metade das vagas 
está em órgãos com ingerência, e alguns, loteados por aliados. A 
pasta da Agricultura, comandada pelo MDB, tem hoje 226 cargos de 
confiança. Mas o chamariz da secretaria, crucial na interlocução com 
o agronegócio, vai além das vagas. 

A secretaria ganhou força com a tentativa de Rodrigo de usar a 
máquina para se reeleger, com doações de tratores e veículos a 
cidades do interior. Neste ano, a previsão é os gastos baterem em R$ 
1,5 bilhão. 

Outro já com foto com Tarcísio nas redes é o ex-titular da 
Agricultura Itamar Borges (MDB), reeleito deputado estadual. O 
prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também endossou o 
bolsonarista. 

O PP também comanda uma pasta poderosa. O secretário de 
Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, foi indicado por 
Guilherme Mussi, presidente da sigla no estado. Debaixo das asas da 
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secretaria estão o Metrô, a CPTM (Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos) e a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos). Acumulam 963 cargos de confiança, além de 259 não 
preenchidos. 

No caso do Metrô, há ainda diversos salários ultrapassando o 
teto constitucional por ser uma empresa não dependente, sem 
necessidade de receber subsídios. Ao todo, também se enquadram 
nessa situação dez estatais, como Sabesp, Desenvolve SP e Prodesp, 
entre outras.  

No Metrô, a remuneração de agosto de alguns funcionários, por 
exemplo, ultrapassou R$ 60 mil, sem contar férias, abonos e 13º 
salário. 

O quadro de cargos no estado era ainda maior, mas na gestão 
João Doria (PSDB) houve uma reforma administrativa que cortou 
1.456 vagas em empresas e fundações, segundo dados do governo. 

O Podemos, outro aliado de Rodrigo, é mais uma legenda com 
cargos no governo atual a declarar apoio a Tarcísio no segundo turno. 
A pasta comanda hoje a Secretaria de Esportes, com estrutura mais 
modesta de cargos políticos, 56 – mesmo número de postos ainda 
vagos. 

O titular de Esportes, presidente do diretório estadual da 
legenda, assumiu o cargo após os membros dos Republicanos 
desembarcar da gestão para apoiar Tarcísio contra Rodrigo. Quadros 
de siglas da coligação, como PSD, PL, PTB, PSC, PMN e PL, devem ser 
acomodados em um eventual governo do bolsonarista. 

O partido do presidente miliciano (PL) terá cacife para exigir 
maior participação, porque se firmou como a maior bancada da 
ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo), com 19 deputados. 
Com a adesão dos novos aliados no segundo turno, além das siglas já 
componentes de sua aliança, Tarcísio, caso eleito, pode ter o apoio de 
ao menos 52 dos 94 deputados da Assembleia. 

O retrocesso, nesse caso, não será apenas de São Paulo, mas 
também do país! 
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Anexo Estatístico 

O início do ciclo de queda da taxa Selic para 2023 foi o tema 
central do debate da reunião do Grupo Macroeconômico da ANBIMA. 
A trajetória da mediana dos juros indica redução a partir de junho/
23, com os juros fechando em 10,50% em dezembro.  

Não houve consenso entre os analistas sobre o timing e o ritmo 
de queda da taxa Selic, mas há o entendimento de a evolução do 
cenário externo e a definição do arcabouço fiscal de 2023 serem 
decisivos para essa decisão de política monetária.  

O debate sobre o cenário externo foi marcado por previsões de 
novas altas dos juros pelo FED, diante das pressões nos preços do 
segmento de serviços e das preocupações com os efeitos na Europa 
do acirramento da Guerra entre Rússia e Ucrânia. Cresce a 
possibilidade de uma recessão na economia global no próximo ano. 

Para quem indica o início do ciclo de queda somente para o 
segundo semestre, o impacto da reversão parcial das medidas de 
subsídios para combustível e energia e as incertezas fiscais exigirão 
cautela por parte do Banco Central na condução da política 
monetária.  

De toda forma, a maior parte do grupo acha essa precaução se 
refletir na comunicação do BC, mantendo no documento da próxima 
reunião do Copom a hipótese de voltar a elevar os juros, caso 
necessário. 
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Inflação 

O Grupo Macro revisou a previsão para o IPCA de 2022 de 6% 
para 5,5%. Entre as projeções, 68% situam-se no intervalo entre 
5,20% e 5,70%, enquanto 28% das estimativas estão entre 5,70% e 
6,20%.  

A mínima e a máxima apuradas foram de 5,23% e 6,50%, 
respectivamente. Para o próximo ano, a projeção do IPCA foi reduzida 
de 5,1% para 4,90%, acima da meta prevista de 3,25%. 

Na avaliação do grupo, a redução dos preços das commodities e 
os efeitos defasados da política monetária devem contribuir para uma 
inflação mais baixa ao longo do primeiro semestre do próximo ano. 
Isto a despeito da resiliência observada na inflação de serviços.  

Mantido esse cenário para 2023, aumentam as chances de o 
Banco Central do Brasil conseguir convergir as expectativas de 
inflação para algo ao redor do centro da meta no primeiro trimestre 
de 2024. 
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Cenário externo 

No debate sobre o cenário externo, os representantes de 
instituições financeiras estrangeiras participantes do Grupo Macro 
ressaltaram as sinalizações dos bancos centrais norte-americano e 
europeu reforçarem a percepção de as políticas monetárias restritivas 
permanecerão por um período prolongado, diante da trajetória 
recente da inflação.  

Nos EUA, o mercado de trabalho continua aquecido, 
pressionando os preços de serviços, levando o FED a adotar um tom 
mais conservador na comunicação com o mercado, em busca de 
ancoragem das expectativas.  

Para boa parte dos economistas, a taxa final dos FED funds 
deve alcançar o patamar de 5% neste ciclo de alta dos juros. No 
entanto, há possibilidade de o FED reduzir o passo de aumento dos 
juros, tornando-se mais dependente dos dados econômicos.  

Na Europa, o Banco Central Europeu enfrentará o desafio do 
custo de energia com a chegada do inverno, em um contexto de 
acirramento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e de corte na 
oferta de gás e petróleo para a região. 

Na avaliação do Grupo Macro, cresce a possibilidade de uma 
perda de dinamismo da economia global em 2023, sobretudo em 
função dos efeitos defasados da alta dos juros sobre a atividade.  
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Além disso, na China, mesmo com estímulos fiscais por parte 
do governo, os indicadores apontam para uma desaceleração da 
economia decorrente da fraca performance do segmento imobiliário e 
dos efeitos das medidas de restrição impostos pela covid, que ainda 
se mantêm em vigor. 

Câmbio 

O Grupo Macro revisou a taxa de câmbio para o final deste ano 
de R$ 5,25 para R$ 5,20, o que corresponde a uma valorização do 
real de 6,82%. A mínima e máxima apuradas foram de R$ 4,90 e R$ 
5,50. Já para 2023, a cotação de final de período foi mantida em R$ 
5,30, a mesma apurada na reunião de setembro. 

Em termos gerais, a crescente possibilidade de recessão da 
economia global ampliou os riscos para os países emergentes, fato 
apontado desde o ano passado.  

A economia brasileira vem se destacando positivamente dentre 
os emergentes, sobretudo pelo processo de desinflação. Está 
ocorrendo nos últimos meses – o que fez interromper o ciclo de alta 
dos juros – além de um ajuste para cima nas previsões de 
crescimento.  

Mesmo para o caso brasileiro, permanecem dúvidas em relação 
ao arcabouço fiscal a ser adotado no próximo ano e quais serão os 
efeitos da retração da economia mundial, sobretudo na China, para o 
balanço comercial. 
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Atividade econômica 

Para a atividade econômica, o Grupo Macro fez nova revisão 
para o crescimento do PIB de 2022, desta vez de 2,70% para 2,80%. 
A mínima e máxima apuradas foram de 2,50% e 3,25%. 

Também houve melhora na estimativa para o próximo ano: foi 
revisada de 0,53% para 0,80%. Esse menor patamar de crescimento 
do PIB é condizente com um quadro de retração da economia global, 
sobretudo no primeiro semestre, quando a atividade sentirá de forma 
mais intensa os efeitos do ciclo de alta dos juros. 
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Ainda às voltas com os efeitos dos dois choques anteriores – a 
pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia –, os países latino-
americanos enfrentam um terceiro choque: o aperto das condições 
financeiras mundiais. 

O atual impulso no crescimento é positivo, em função do 
retorno da atividade nos setores de serviços e do emprego aos níveis 
pré-pandemia, e das condições externas favoráveis:  

1. preços das commodities em alta,  

2. vitalidade da demanda externa e das remessas internacionais e  

3. recuperação do turismo.  
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Essa dinâmica motivou várias revisões do crescimento para 
cima este ano. 

Contudo, o financiamento está ficando mais escasso e oneroso 
em meio à elevação das taxas de juros pelos maiores bancos centrais 
para reduzir a inflação. Os fluxos de capital para os mercados 
emergentes estão diminuindo e os custos dos empréstimos externos 
estão aumentando.  

As taxas de juros internas dos mercados emergentes também 
estão subindo, não apenas porque seus Bancos Centrais também 
estão elevando as taxas para combater a inflação, mas também 
devido à aversão dos investidores por ativos de risco. 
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Para a América Latina, esses fatores resultam na desaceleração 
da atividade conforme a escalada dos custos dos empréstimos pesa 
sobre o crédito interno, o consumo privado e o investimento. 

No início deste ano, o aumento dos preços das commodities e o 
sólido impulso de crescimento ajudaram a compensar os efeitos do 
aperto nas condições financeiras globais. Os investidores foram 
atraídos por uma região com grandes exportadores de commodities 
em meio às necessidades globais de fornecimento de alimentos e 
energia.  

Mas a alta das taxas de juros está empurrando os preços das 
commodities para baixo diante da desaceleração da economia global, 
reduzindo assim seu efeito de amortecimento. A desaceleração 
também pode reduzir as exportações, as remessas internacionais e o 
turismo para a região. 
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A incerteza em relação às taxas de juros globais e à 
possibilidade de restauração do controle sobre a inflação sem 
sobressaltos – o chamado “pouso suave” – significa também serem 
possíveis picos de volatilidade e aversão ao risco por parte dos 
investidores. A transição para taxas de juros globais mais altas pode 
ser instável. 

A alta das taxas de juros globais também será um teste da 
resiliência dos balanços públicos e privados. Os sistemas bancários 
geralmente saudáveis da região atenuam o risco de instabilidades 
financeiras, e a regulamentação e a supervisão melhoraram em 
muitos países. 

Mas persistem bolsões de vulnerabilidade. Por exemplo, a 
dívida das empresas deu um salto na última década, sobretudo fora 
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do sistema bancário. O acompanhamento dessas vulnerabilidades 
será fundamental para identificar possíveis fontes de instabilidade e 
tomar medidas antecipadas. 

Os níveis elevados de reservas internacionais da região e a 
sólida credibilidade dos Bancos Centrais ajudam a suavizar o impacto 
do arrocho nas condições financeiras. O aumento dos custos dos 
empréstimos testará as finanças públicas por meio da alta dos 
pagamentos de juros, pois os encargos da dívida pública e as 
necessidades de financiamento permanecem elevados. 
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