No cenário geopolítico nacional cabe
destacar João Dória quando perguntado se poderia
ser vice de Geraldo Alckmin em uma eventual
eleição à presidência da República em 2018, que
afirmou: “Tudo é possível”. O prefeito de São Paulo
também acabou reconhecendo nesta semana que
atualmente o governador do estado mais rico do
país é o mais bem posicionado para possíveis
prévias do partido, e mantém sua estratégia de
buscar apoio nos partidos de centro. Ainda dentro
do universo do PSDB, vale ressaltar a destituição de
Tasso Jereissati da presidência do PSDB por parte
do senador Aécio Neves. O tucano cearense
também recebeu nesta semana apoio de
economistas renomados ligados ao PSDB, como
Edmar Bacha e Pérsio Arida, para a disputa pela
presidência da legenda, que deve ocorrer na
convenção partidária agendada para o dia 09 de
dezembro. Foi relevante ainda a sinalização por
parte de Temer de que o governo realizará uma
reforma ministerial de forma a acomodar pressões
dos parlamentares vindos do “centrão”, a fim de
garantir sustentação ao trâmite da Reforma da
Previdência no legislativo. Um dos ministérios mais
cobiçados pelo grupo político é o Ministério das
Cidades, devido a elevada fatia que o mesmo
detém do Orçamento da União. Foi relevante ainda
a mudança na direção da Polícia Federal, liderada
previamente por Leandro Coimbra, que será
substituído no próximo dia 20 por Fernando
Segovia. Com relação aos indicadores da economia
brasileira, vale ressaltar a variação do IPCA no mês
de outubro, que registrou alta de 0.42%.
Nos Estados Unidos, cabe destacar
primeiramente a visita de Donald Trump à Ásia,
onde o presidente americano tratará com chefes
de estado acerca da inserção norte-americana na
região, assim como a questão nuclear nortecoreana. Na China, a passagem do chefe de Estado
americano decorreu com relativa tranquilidade,
com Trump adotando um tom mais diplomático,
apesar de ressaltar ainda a existência de
desequilíbrios comerciais nas relações entre os 2
países, não tendo sido anunciadas quaisquer
medidas bilaterais decorrentes deste encontro
para mitigar esta situação. Na esfera doméstica, foi
relevante a emissão por parte de senadores
republicanos de propostas a fim de alterar o plano
de reforma tributária levado ao legislativo, que
poderiam postergar a implementação de cortes

nos impostos corporativos para 2019. Além disso, a
alíquota superior do imposto de renda individual se
manteria a mesma, em 38.5%, assim como a
divisão em 7 faixas de cobrança, ao contrário das 4
propostas pelos deputados, com uma alíquota
máxima de 39.6%. Foram também significativas as
eleições nos estados de Nova Jersey e na Virginia,
onde o Partido Democrata obteve vitórias
relevantes contra os republicanos, conquistando
assim mais 2 governadores dentro dos EUA. Com
relação aos indicadores da economia americana,
vale ressaltar os indicadores de confiança do
consumidor que marcara 87.6 pontos em
novembro, 2.9 pontos abaixo da mediana das
expectativas do mercado.
Na Europa, cabe destacar primeiramente a
decisão da Suprema Corte espanhola, que
oficialmente anulou o pedido de independência da
Catalunha. Além disso, foi relevante a projeção de
crescimento da França para o 4° trimestre
divulgado pelo BC do país, que estima que a
economia francesa deverá se expandir 0.5% no Q4.
Foi pertinente ainda o anúncio realizado pelo
negociador-chefe da UE com o Reino Unido acerca
do Brexit, no qual o RU recebeu até 3 semanas para
definir o quanto está disposto a pagar em seu
processo de saída da UE, a fim de que o bloco
produza as guidelines necessárias para discutir
termos de transição em dezembro deste ano.
Com relação aos indicadores econômicos
europeus, vale ressaltar primeiramente a
performance positiva dos PMIs de serviços no mês
de outubro, marcando na Espanha, Itália, França,
Alemanha e UE, respectivamente: 54.6, 52.1, 57.3,
54.7, 55.0. Além disso, a produção industrial no
Reino Unido em setembro se expandiu em 0.7%,
enquanto o saldo da Balança Comercial do país
atingiu um déficit de £11.25bi.

Destaques de Conjuntura

Um país atolado no passado (Gustavo Loyola – 06/11/2017)
Gustavo Loyola é doutor em economia pela Fundação Getúlio Vagas de São Paulo (FGV--SP) e sócio--diretor
da Tendências Consultoria Integrada. Foi presidente do Banco Central (BC) em duas ocasiões (1992--1993 e
1995--1997).
***
O Banco Mundial acaba de divulgar mais uma edição do relatório anual "Doing Business" e, sem grande
surpresa, o Brasil continua ocupando posição vexatória no "ranking" que busca avaliar, de maneira comparada,
o ambiente de negócios em 190 países. Embora o País tenha apresentado alguma melhora nos indicadores
absolutos no último ano, em termos relativos o Brasil caiu pelo segundo ano consecutivo, passando da 123ª
para a 125ª posição. O Brasil segue atrás de países como o Irã, a Namíbia e Uganda. Somos o pior entre os Brics
e também no Mercosul.
A péssima colocação relativa do Brasil reflete principalmente o atraso intelectual dominante no país,
cujas elites, em sua maioria, se beneficiam do capitalismo de compadrio e, por isso, dele não abrem mão
facilmente. Aqui, ao contrário das economias capitalistas adiantadas, mais vale, como regra geral, a
proximidade com o governo da ocasião do que a eficiência econômica. Somos o país onde predomina o "criar
dificuldades para vender facilidades". Há, evidentemente, ilhas de eficiência e competitividade, mas
infelizmente insuficientes para modificar de maneira decisiva o nosso subcapitalismo.
Em nenhum país do mundo, a construção das instituições necessárias ao desenvolvimento capitalista
se deu de forma linear e homogênea. Resquícios do passado pré-capitalista continuaram presentes aqui e
acolá até nas nações institucionalmente mais desenvolvidas. O capitalismo de compadrio não é, pois, uma
exclusividade brasileira. Na América Latina, em particular, é encontradiço, em maior ou menor grau, em todos
os países do continente. O que impressiona, contudo, é a extensão e profundidade do fenômeno no Brasil.
Aqui, ao contrário das economias avançadas, mais vale a proximidade com o governo do que a eficiência
econômica.
Um bom exemplo é o nosso sistema tributário. Vale dizer que chamar o emaranhado de impostos aqui
vigente de "sistema" já é por si só uma licença poética. No "ranking" do "Doing Business", o Brasil ocupa o
"honroso" 184º quando se trata dos custos para o contribuinte honrar suas obrigações com o Fisco. A
complexidade da legislação tributária, eivada de normas especiais e exceções específicas para determinadas
categorias de contribuintes, faz do recolhimento de impostos uma via crucis para contribuinte, notadamente
quando sua atuação em escala nacional o sujeita às diferentes legislações de Estados e municípios. No Brasil,
em se tratando de tributação, as exceções são a regra.
Porém, a óbvia necessidade de redução da complexidade do sistema tributário parece não ter ainda
encontrado suficiente eco na sociedade brasileira. Ao contrário, a preferência de uma maioria - representada
no Congresso Nacional - continua sendo a de criar desonerações setoriais e sucessivos perdões (Refis) para
contribuintes inadimplentes, facilidades que somente podem ser vendidas na presença de um sistema
tributário que é pródigo em dificuldades. A tramitação recente de mais um Refis (sob um novo nome) no
Congresso ofereceu-nos novamente a prova disso.
Além do aspecto tributário, o "ranking" do Banco Mundial revela outras mazelas do Brasil. O
empreendedorismo é sufocado pela pesada e complexa burocracia para se abrir uma empresa, o que levou o
País ao 176º lugar entre os 190 países abarcados pelo relatório citado. Não há como uma economia capitalista
sobreviver de modo competitivo sem inovação e esta depende muito da capacidade e facilidade de se
empreender. Aqui, infelizmente, os talentos empresariais mais inovadores são consumidos em estéreis tarefas
burocráticas que nada acrescentam ao PIB do país.
Essa falha está sendo particularmente fatal no contexto da revolução tecnológica atual que subverte
verdades e hábitos estabelecidos há muito tempo. Na era do Uber e do Cabify, aqui ainda se pensa o transporte
de passageiros com a mesma mentalidade do início do século passado. Assim é que o Congresso, na falta de
coisa mais útil para fazer, quer engessar uma atividade que tem trazido renda para milhares de pessoas e
melhorado a mobilidade urbana nas cidades brasileiras, fortemente carentes de transporte público de

qualidade. Esse é apenas mais um exemplo, entre muitos, de como o patrimonialismo e os interesses
estabelecidos freiam a inovação e contribuem para manter o atraso relativo do país.
Outro indicador negativo revelado no "Doing Business" diz respeito à obtenção de licença para
construir, no qual o Brasil ocupa a posição 170 entre 190 países. A barafunda das normas a respeito emanadas
das três esferas de governo e a burocracia para cumpri-las faz-nos lembrar de uma espirituosa frase de Roberto
Campos: "Tudo que é rigorosamente proibido é ligeiramente permitido". Não é por outra razão que as cidades
brasileiras estão povoadas de construções ilegais e precárias que frequentemente levam a acidentes fatais.
Em suma, o "Doing Business" mostra que os avanços das últimas décadas foram claramente
insuficientes para fazer o Brasil galgar posições melhores nos rankings globais de competitividade. O maior
obstáculo, sem dúvida, é a permanência de uma mentalidade atrasada que freia e anula os esforços
reformistas que são tentados. Que o digam os juízes e procuradores trabalhistas que conspiram para não
aplicar a recente reforma trabalhista.
Fonte: Valor Econômico

Crypto-Fool´s Gold? (Kenneth Rogoff – 09/11/2017)
Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and recipient of the 2011
Deutsche Bank Prize in Financial Economics, was the chief economist of the International Monetary Fund from
2001 to 2003. The co-author of This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, his new book, The
Curse of Cash, was released in August 2016.
***
Is the cryptocurrency Bitcoin the biggest bubble in the world today, or a great investment bet on the
cutting edge of new-age financial technology? My best guess is that in the long run, the technology will thrive,
but that the price of Bitcoin will collapse.
If you haven’t been following the Bitcoin story, its price is up 600% over the past 12 months, and
1,600% in the past 24 months. At over $4,200 (as of October 5), a single unit of the virtual currency is now
worth more than three times an ounce of gold. Some Bitcoin evangelists see it going far higher in the next few
years.
What happens from here will depend a lot on how governments react. Will they tolerate anonymous
payment systems that facilitate tax evasion and crime? Will they create digital currencies of their own? Another
key question is how successfully Bitcoin’s numerous “alt-coin” competitors can penetrate the market.
In principle, it is supremely easy to clone or improve on Bitcoin’s technology. What is not so easy is to
duplicate Bitcoin’s established lead in credibility and the large ecosystem of applications that have built up
around it.
For now, the regulatory environment remains a free-for-all. China’s government, concerned about the
use of Bitcoin in capital flight and tax evasion, has recently banned Bitcoin exchanges. Japan, on the other
hand, has enshrined Bitcoin as legal tender, in an apparent bid to become the global center of fintech.
The United States is taking tentative steps to follow Japan in regulating fintech, though the endgame
is far from clear. Importantly, Bitcoin does not need to win every battle to justify a sky-high price. Japan, the
world’s third largest economy, has an extraordinarily high currency-to-income ratio (roughly 20%), so Bitcoin’s
success there is a major triumph.
In Silicon Valley, drooling executives are both investing in Bitcoin and pouring money into competitors.
After Bitcoin, the most important is Ethereum. The sweeping, Amazon-like ambition of Ethereum is to allow
its users to employ the same general technology to negotiate and write “smart contracts” for just about
anything.
As of early October, Ethereum’s market capitalization stood at $28 billion, versus $72 billon for Bitcoin.
Ripple, a platform championed by the banking sector to slash transaction costs for interbank and overseas
transfers, is a distant third at $9 billion. Behind the top three are dozens of fledgling competitors.
Most experts agree that the ingenious technology behind virtual currencies may have broad
applications for cyber security, which currently poses one of the biggest challenges to the stability of the global
financial system. For many developers, the goal of achieving a cheaper, more secure payments mechanism has
supplanted Bitcoin’s ambition of replacing dollars.
But it is folly to think that Bitcoin will ever be allowed to supplant central-bank-issued money. It is one
thing for governments to allow small anonymous transactions with virtual currencies; indeed, this would be
desirable. But it is an entirely different matter for governments to allow large-scale anonymous payments,
which would make it extremely difficult to collect taxes or counter criminal activity. Of course, as I note in my
recent book on past, present, and future currencies, governments that issue large-denomination bills also risk
aiding tax evasion and crime. But cash at least has bulk, unlike virtual currency.
It will be interesting to see how the Japanese experiment evolves. The government has indicated that
it will force Bitcoin exchanges to be on the lookout for criminal activity and to collect information on deposit
holders. Still, one can be sure that global tax evaders will seek ways to acquire Bitcoin anonymously abroad
and then launder their money through Japanese accounts. Carrying paper currency in and out of a country is
a major cost for tax evaders and criminals; by embracing virtual currencies, Japan risks becoming a Switzerlandlike tax haven – with the bank secrecy laws baked into the technology.

Were Bitcoin stripped of its near-anonymity, it would be hard to justify its current price. Perhaps
Bitcoin speculators are betting that there will always be a consortium of rogue states allowing anonymous
Bitcoin usage, or even state actors such as North Korea that will exploit it.
Would the price of Bitcoin drop to zero if governments could perfectly observe transactions? Perhaps
not. Even though Bitcoin transactions require an exorbitant amount of electricity, with some improvements,
Bitcoin might still beat the 2% fees the big banks charge on credit and debit cards.
Finally, it is hard to see what would stop central banks from creating their own digital currencies and
using regulation to tilt the playing field until they win. The long history of currency tells us that what the private
sector innovates, the state eventually regulates and appropriates. I have no idea where Bitcoin’s price will go
over the next couple years, but there is no reason to expect virtual currency to avoid a similar fate.
Fonte: Project Syndicate
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