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O verdadeiro culpado (Rosângela Bittar – 20/12/2017)
Redatora-chefe em Brasília do Valor Econômico.
***
Só há uma categoria intocável na política nacional, hoje, ou pelo menos que
pensa e age como tal: a dos procuradores. Muito mais até que a de juízes togados em
tribunais superiores, esses verdadeiros judas muitas vezes injustiçados, que a turba
malha sem dó nem piedade por qualquer razão.
Um reparo a um equívoco, a um desvio, a uma exorbitância, a uma atitude
soberba de um procurador, transforma-se imediatamente em bumerangue e seu autor
fica condenado ao paredão.
Esse entendimento, consolidado ao longo de 2016 e 2017, no Brasil, deu
realismo à responsabilização do grupo, por muitos atribuída, pelo enterro da reforma
da Previdência. Sim, enterro, arquivamento, desistência, pois dizer que ficou para o
ano que vem é uma licença poética. A reforma da Previdência ficou para as calendas
gregas.
O que se dizia, com evidente exagero à época - uma vez que houve mesmo a
produção de provas de corrupção com a operação monitorada da polícia e armação de
gravação direcionada do presidente da República - é que o ataque desferido pelo
Ministério Público contra Michel Temer tinha um objetivo adicional, além de impedir a
troca de comando da Procuradoria Geral da República. Exatamente o de sustar a
tramitação e aprovação da reforma da Previdência que, no momento do tiro fatal,
entrava com força e grandes possibilidades na agenda. Estariam os procuradores,
dizia-se à época, a serviço da causa do funcionalismo em geral.
Alguns analistas consideravam fora de propósito essa visão mas, há quase
dois anos, os fatos vêm comprovando a possibilidade de não ter sido absurda a
interpretação de que as agruras da reforma da Previdência foram engendradas pelo
paredão erguido nas hostes do funcionalismo.
Nunca houve dúvidas sobre a força dos servidores públicos em geral, dos
funcionários do Judiciário em particular, além de ministros e procuradores, bem como
de policiais federais e auditores, para barrar tentativas de enquadramento dessas
categorias em regras de isonomia, em mudança de aposentadoria, de remuneração,
de reajustes, de benefícios. Quando se fala em pressão de corporações, são essas
que emergem nos primeiros lugares entre as mais fortes.
É mais do que possível atribuir a desistência da reforma da Previdência à força
desses privilegiados funcionários. Desde a primeira manifestação sobre o adiamento
da reforma para 2018 já se sabia que era um calendário fantasia. Se a reforma não foi
votada a um ano das urnas, por que seria a sete meses das urnas? Portanto, a
justificativa eleitoral nunca se apresentou como consistente. Se não foi votada em
novembro ou dezembro, tendo um fim de ano de descompressão pela frente, por que
o seria em fevereiro, quando pela frente se vê uma reforma ministerial pela
desincompatibilização e um período de janela aberta à troca partidária? Duas
iniciativas que mais mobilizam deputados e senadores em ano eleitoral.
A desculpa de que não se vota mudança de aposentadoria porque eleitor não
gosta e o ano é dele é muito boa, mas a razão real é dramática e condenatória, pois é
uma razão permanente. O ano eleitoral passa, mas os servidores estarão sempre
alertas em qualquer período para impedir que se faça essa equiparação e se corrijam
as injustiças.
Duas cenas deste final de ano, após o governo Temer desistir da reforma,
ilustram bem a impossibilidade.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, antecipou o anúncio do
engavetamento das mudanças nas aposentadorias sem combinar com ninguém,
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causando um rodamoinho no Palácio do Planalto e em toda a base de sustentação do
governo, já atônitos com a suspensão, pela Justiça, sempre ela, da propaganda que
destacava a injustiça dos privilégios. Jucá agiu depois de uma vitória pessoal na
aprovação de um trem que deu alegria a milhares de funcionários públicos dos antigos
Territórios que foram incorporados à folha da União. O senador, líder dos últimos três
governos e diferentes partidos, tem seu colégio eleitoral em um ex-Território.
O segundo acontecimento é ainda mais estapafúrdio, porque partiu do
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerado um dos maiores representantes do
reformismo desejado pelos que buscam o equilíbrio das contas públicas, o mercado
financeiro. Na última reunião convocada por ele para discutir o adiamento, tratou-se
mesmo de novas concessões que, em tese, facilitariam a votação da reforma da
Previdência em fevereiro, ou seja, uma fantasia dentro da outra. E quem estava lá,
numa seleta mesa de decisões? A figura marcante de José Robalinho, o presidente da
Associação Nacional dos Procuradores da República. Sem contar que um imenso
contingente do funcionalismo integra o eleitorado do Rio, onde busca votos o
presidente da Câmara.
As corporações nunca esconderam suas posições radicalmente contrárias à
reforma da Previdência, mas escondiam-se, sim, por trás dos deputados de oposição,
dos governistas que diziam temer enfrentar os eleitores, dos que gritam contra
qualquer tipo de regulação das funções por eles desempenhadas. Porém, com essa
participação ilustre em discussão sobre novas concessões, o faz de conta 2017
transformou-se logo em faz de conta 2018.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e a presidente do Supremo
Tribunal Federal, Cármen Lúcia, ainda não deram conta de domar essas divisões
bélicas. Ao contrário, vazar o teto salarial, manter privilégios e benefícios correm soltos
com sua anuência.
Fonte: Valor Econômico

A quem interessa juros altos e moeda apreciada? (Luiz Carlos
Bresser-Pereira – 21/12/2017)
Luiz Carlos Bresser-Pereira, professor emérito da FGV, foi ministro da Fazenda.
***
A doença holandesa e os juros muito elevados, traduzidos em câmbio
apreciado no longo prazo, são as duas causas principais da quase-estagnação da
economia brasileira desde 1995, porque, ao encarecerem o capital e tirarem
competitividade das empresas industriais, desestimulam o crescimento e
desindustrializam o país.
A doença holandesa é uma sobreapreciação de longo prazo da moeda
nacional que torna a indústria de transformação não competitiva embora as empresas
utilizem tecnologia no estado-da-arte mundial. Ela decorre de as commodities
beneficiarem-se ou de um boom de preços ou simplesmente de rendas diferenciais,
desconectadas da produtividade, que permitem que as commodities possam ser
exportadas com lucro satisfatório a uma taxa de câmbio substancialmente mais
apreciada do que aquela necessária por tornar competitivas as empresas industriais
competentes do país.
Juros altos, como temos no Brasil, são uma doença tão grave quanto a taxa de
câmbio apreciada no longo prazo, ambos tendo consequência um real apreciado no
longo prazo que inviabiliza grande parte do investimento na indústria, ou, mais
precisamente, o investimento nos bens e serviços tradable não-commodities. E ao
inviabilizar o investimento, inviabiliza o crescimento, a não ser que nós acreditemos no
absurdo - que um país pode se desenvolver sem uma indústria e um setor de serviços
2

diversificado e sofisticado tecnologicamente, apenas apoiado na exportação de
commodities.
Um jovem estudante perguntou-me recentemente se a oposição à
neutralização da doença holandesa tinha origem no agronegócio, já que, como eu
tenho demonstrado, a forma de neutralizá-la é a imposição de um imposto sobre a
exportação de commodities, variável segundo seu preço internacional. Não, a
oposição à neutralização da doença holandesa não vem do agronegócio. De fato, para
neutralizá-la eles pagam um imposto, mas recebem de volta o mesmo valor sob a
forma de desvalorização do real. Essa compensação acontece automaticamente pelo
mercado, mas pode ser garantida através da lei.
Quem, então, é contra juros baixos e câmbio competitivo? São os economistas
liberais que defendem os interesses dos capitalistas rentistas (que vivem de juros,
dividendos e aluguéis) e os economistas heterodoxos que pensam, equivocadamente,
estarem defendendo os interesses dos trabalhadores ou, mais amplamente, dos
assalariados. Vejamos melhor esta economia política.
A grande maioria dos economistas liberais não age por má fé ao apenas
promover o ajuste fiscal
Quando o governo promove a depreciação do real, que deve ser once and for
all, os trabalhadores e os rentistas perdem poder aquisitivo -o poder aquisitivo dos
salários dos trabalhadores, e o poder aquisitivo dos juros, aluguéis e dividendos dos
rentistas. Mas o prejuízo dos trabalhadores termina aí e logo é compensado, porque o
emprego logo volta a aumentar, e, em seguida, os salários também voltam a
aumentar. Esse não é o caso dos rentistas. Além de as suas três formas de receita
diminuírem em termos reais, diminui também o valor de sua riqueza. E não bastasse
isso, a diminuição dos juros, que é tão importante quando a neutralização da doença
holandesa para tornar a moeda nacional competitiva, definitivamente não interessa
aos rentistas. Baixar os juros reduz nominalmente a receita de juros e desvaloriza o
estoque de riqueza remunerada por juros.
Ao baixarem os juros e a doença holandesa ser neutralizada, a taxa de câmbio
se deprecia e aparece um superavit em conta-corrente. Quem ganha com isto?
Diretamente, os empresários industriais, porque suas empresas voltarão a ser
lucrativas e eles voltarão a investir. Indiretamente, toda a sociedade, porque a taxa de
crescimento será consideravelmente maior do que tem sido.
Mas os economistas liberais não querem ouvir falar de taxa de câmbio e de
superavit em conta-corrente. Como fazem parte, direta ou indiretamente, do setor
financeiro que administra a riqueza dos rentistas, eles só falam de um outro mal (mal
real): deficits públicos elevados e pró-cíclicos. São, assim, curiosamente
contraditórios. Aceitam deficits em conta-corrente que são sinal de populismo cambial,
enquanto rejeitam deficits públicos que são sintoma de populismo fiscal. Deveriam ser
contra os dois tipos de deficit.
Os economistas liberais pressupõem que o mercado e, portanto, o setor
privado estão sempre em equilíbrio. Por isso, para eles o problema macroeconômico
só pode ser fiscal. E, por isso, quando há um desajuste macroeconômico, sua única
proposta é a de realizar ajuste fiscal. A política alternativa, novo-desenvolvimentista, é,
além do ajuste fiscal, promover a diminuição da taxa de juros, e realizar a depreciação
cambial.
Há uma diferença grande entre as duas políticas, a liberal, via ajuste fiscal
apenas, não logra reduzir os juros e tornar a moeda plenamente competitiva, não
equilibra nem a conta fiscal nem a conta-corrente, e seu custo é arcado
exclusivamente pelos assalariados. Já a política novo-desenvolvimentista coloca os
juros e o câmbio no lugar certo, reduz o deficit público e produz superavit em contacorrente, e seu custo é arcado não apenas pelos assalariados, mas também pelos
rentistas.
A grande maioria dos economistas liberais não age por má fé ao apenas
promover o ajuste fiscal. Sua formação teórica não lhes permite ver o desajuste
macroeconômico senão do ponto de vista fiscal. O que dizer dos economistas
heterodoxos que também rejeitam a depreciação e o superavit em conta-corrente?
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Eles não compreendem como são diferentes as consequências de uma
desvalorização para os trabalhadores e os rentistas. E, por isso, representam mal os
interesses dos trabalhadores, enquanto que os liberais estão representando bem os
interesses dos rentistas. Ambos não estão representando bem os interesses da nação.
Fonte: Valor Econômico

O início de um novo regime? (Mario Mesquita - 21/12/2017)
Mario Mesquita é economista-chefe do Itaú Unibanco.
***
O ano de 2017 foi surpreendente para economistas, investidores, bem como
empresas expostas ao mercado brasileiro. Ao final de 2016, o consenso sobre a taxa
de inflação e de juros (Selic) estava em 4,9% e 10,25% ao ano, respectivamente, de
acordo com o relatório Focus, do Banco Central. A realidade é que a taxa de inflação
vai ficar abaixo de 3%, e a taxa básica de juros terminará o ano em 7,0%. No âmbito
externo, o crescimento global segue forte e disseminado, com pressões inflacionárias
ainda contidas, preços de commodities estáveis e normalização bem gradual da
política monetária. Esse ambiente tem favorecido ativos de risco, e com isso os preços
de ações negociadas no país subiram cerca de 20% no ano (depois de uma alta de
40% em 2016).
E esses desenvolvimentos coincidiram com uma redução das atividades do
BNDES, cujas concessões caíram, como percentual do PIB, ao menor nível desde
2002 - obviamente, isso resultou de condições mais restritivas de oferta, mas também
de demanda.
Nesse contexto, temos assistido um florescimento do mercado de capitais
brasileiro. As empresas, privadas ou controladas pelo governo, têm em geral utilizado
o ambiente favorável para reforçar seus balanços, aumentando a base de capital e/ou
alongando dívidas. Há sinais também que, em parte, empresas teriam ido ao mercado
para antecipar operações que poderiam ocorrer em 2018, com vistas a aproveitar uma
janela que pode se fechar caso a incerteza sobre a continuidade da política econômica
se intensifique durante a campanha eleitoral.
O fato é que 2017 marcou o melhor ano, do ponto de vista do acesso
corporativo ao mercado de capitais, desde 2010 (ações) ou 2012 (renda fixa), em
termos de volume captado. De fato, considerando o número de operações de ECM
(vendas de ações), 2017 superou 2010, ano que ainda leva vantagem em montante
levantado. Considerando o período mais recente, saímos de 10 para 24 operações
entre 2016 e 2017, sendo que de uma para 10 ofertas iniciais (IPOs) - excluindo
operações registradas apenas no exterior. O volume total das operações quadruplicou
de pouco mais que três para quase US$ 13 bilhões. Já no mercado de renda fixa local
o total de distribuições cresceu de R$ 37,6 em 2016 para cerca de R$ 85 bilhões em
2017 (números preliminares), o que excede o recorde anterior em quase 100%, e é
quase o triplo do volume colocado no piso do ciclo, em 2015. No mercado externo, a
distribuição saltou de US$ 21 para US$ 32 bilhões.
Cabe salientar que o crescimento das operações de mercado de capitais
compensou em grande medida o encolhimento de fontes públicas de financiamento,
como o BNDES. Um levantamento feito pelos economistas do Itaú mostra que as
concessões do BNDES para pessoas jurídicas caíram de R$ 134 bilhões (a preços de
novembro de 2017) em 2015 para R$ 62 bilhões nos 12 meses acumulados até
outubro. Até novembro, o volume de emissões de renda fixa (domésticas e externas) e
ações saiu de R$ 156 para R$ 226 bilhões, deixando o total de financiamento ofertado
ao setor empresarial virtualmente inalterado. Cabe notar, também, que o mercado
brasileiro começa a atuar como centro de relevância regional, como indica a
participação de bancos e investidores locais em operações bem relevantes para
empresas da Argentina.
A intensificação das atividades do mercado de capitais traz benefícios
importantes para a economia. Em primeiro lugar, mercados e agentes privados com
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incentivos devidamente alinhados tendem a alocar capital de forma bem mais eficiente
do que burocratas, cuja remuneração e evolução patrimonial independe, em larga
medida, do sucesso ou fracasso das operações em que estes se envolvem - como
evidenciado pela ruína de vários dos "campeões nacionais" escolhidos e financiados
por entidades públicas em governos recentes. O crescimento do papel do Estado na
alocação de capital na esteira da crise de 2008 parece ter ocasionado também, como
elucidado pelas atuais investigações sobre corrupção nas relações entre os setores
público e privado, um aumento da utilização de critérios não-republicanos na decisão
sobre projetos de investimento. Os prejuízos às contas públicas derivados da má
alocação de capital, frequentemente feita a taxas de juros ruinosamente subsidiadas,
contribuíram para a crise fiscal brasileira.
Mesmo representando avanço considerável, o crescimento do mercado de
capitais, diante do recuo do Estado, na alocação de capital não vai solucionar nosso
problema macroeconômico de escassez de poupança, apenas vai limitar o risco que a
mesma seja malbaratada em projetos ineficientes ou economicamente irracionais.
Sem aumentar a poupança doméstica, o que requer avanço considerável no processo
de ajuste fiscal, o novo regime, caso venha a se consolidar, apenas irá administrar
melhor a poupança importada, que tenderá a aumentar na medida em que a economia
se recupere e o investimento volte a crescer - em outras palavras, sem ajuste fiscal e
aumento da poupança interna, déficits em conta corrente vultosos cedo ou tarde irão
se manifestar sempre que o investimento acelerar.
A própria consolidação do novo momento para o mercado de capitais depende
da consolidação do novo regime fiscal, com implementação do teto para o crescimento
dos gastos públicos (o que, sabemos, requer a aprovação, o quanto antes de uma
reforma da previdência). Sem consolidação fiscal as taxas de juros fatalmente voltarão
a subir, inibindo o apetite por ativos de risco, e expulsando os emissores privados para
poder acomodar o crescimento da dívida pública.
As atividades de 2017 mostram que os agentes envolvidos, quer seja o
regulador, emissores, bancos e investidores, estão bem preparados para comandar a
alocação de capital no país, e contribuir para a mesma na região. Mas essa evolução
de nosso sistema financeiro só terá sobrevida se o ajuste fiscal prosseguir, o que está
longe de ser garantido.
Fonte: Valor Econômico

Situação Fiscal é risco para a retomada (Nilson Teixeira 19/12/2017)
Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse (Brasil), é Ph.D. em economia pela
Universidade da Pensilvânia.
***
O ambiente global bastante benigno, a maior alta do consumo das famílias e a
retomada dos investimentos tendem a elevar o crescimento do PIB brasileiro em 2018.
A projeção de maior expansão do consumo das famílias deve-se à manutenção de
condições de crédito favoráveis e ao aumento da massa salarial. A expectativa de
crescimento dos investimentos resulta, principalmente, da melhoria dos fundamentos
domésticos e da previsão de elevação do crédito para pessoas jurídicas, revertendo o
declínio de anos anteriores. Todavia, há riscos relevantes para a continuidade dessa
retomada econômica em 2018 e 2019. No momento, o principal deles está associado
ao forte desequilíbrio das contas públicas.
Além da contribuição advinda da forte ampliação da safra agrícola, a
recuperação da atividade a partir do primeiro trimestre de 2017 foi possível por conta,
em parte, da expectativa de consolidação fiscal nos anos seguintes. Em 2016 e 2017,
o governo diminuiu despesas discricionárias, melhorou a gestão de vários programas
sociais, de modo a reduzir o crescimento dos seus respectivos dispêndios, e aprovou
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no Congresso algumas medidas fiscais relevantes, como a regra do teto dos gastos,
segundo a qual as despesas federais não podem subir mais do que a inflação.
Ademais, desde o seu início, o governo defendeu, corretamente, que a
aprovação de uma reforma da Previdência Social seria crucial para reduzir o
desequilíbrio das contas públicas e garantir a recuperação da atividade. Isso
consolidou, possivelmente, a imagem de que o ajuste fiscal estaria em andamento.
Não obstante, as medidas implementadas não são suficientes para reverter o
desequilíbrio fiscal. Ao propor o aumento dos salários de parte significativa do
funcionalismo federal, o governo pressionou ainda mais o crescimento dos gastos com
a sua folha de pagamentos. Isso sem contar com a consequente elevação futura das
despesas associadas ao regime previdenciário do setor público. Em um ambiente
como este, a não aprovação da reforma da Previdência Social neste ano e, muito
provavelmente, também não em 2018, torna-se ainda mais desfavorável para o país.
A retomada da atividade tem sido viabilizada também pela solidez das contas
externas, que impedem, por ora, que a fragilidade fiscal do país resulte em uma maior
depreciação do real no curto prazo. Essa percepção de robustez está associada à
redução do déficit em transações correntes nos últimos anos, ao expressivo influxo de
investimento direto no país e às reservas internacionais elevadas. Todavia, a história
ensina que essa percepção sobre as contas externas não dura para sempre. Por
exemplo, um novo rebaixamento da classificação de risco do Brasil é provável, caso
não haja avanços na agenda fiscal nos próximos meses. Isso pode não diminuir os
preços dos ativos domésticos, mas sinaliza uma trajetória de piora fiscal, oposta à
necessária.
O cumprimento da meta de déficit primário em 2019 será bem mais difícil do
que em 2018, ainda mais se o crescimento do PIB desacelerar em função dos
desequilíbrios domésticos e o cenário global tornar-se menos benigno. Do mesmo
modo, será muito difícil cumprir a regra do teto de gastos em 2019, em decorrência da
contínua ampliação das despesas obrigatórias e da dificuldade de contingenciar ainda
mais os gastos discricionários.
O desequilíbrio fiscal é a maior fragilidade doméstica de curto prazo e precisa
ser revertido para evitar uma interrupção da retomada da atividade econômica. O
ajuste fiscal é urgente e não pode ser gradual, como pretendeu o atual governo. O
presidente a ser eleito em 2018 precisará encaminhar ao Congresso, no início de
fevereiro de 2019, medidas com impacto fiscal imediato.
A rápida reversão do déficit primário nos próximos anos exigirá a aprovação de
uma ampla agenda de medidas, incluindo o corte de gastos obrigatórios, com o fim de
alguns programas existentes; a eliminação de um número expressivo de renúncias
tributárias e subsídios, em particular aqueles com custos nitidamente bem superiores
aos benefícios para a sociedade; e, infelizmente, o aumento, mesmo que temporário,
de tributos.
Isso sem mencionar a urgência da submissão ao Congresso, também no início
de 2019, de uma nova reforma da Previdência Social, capaz de, ao menos, estabilizar
o déficit previdenciário como percentual do PIB. Não me parece haver alternativa para
o futuro governo, a menos que ocorra algum choque muito positivo para o país no
próximo ano.
Por ora, a fragilidade fiscal não teve impacto desfavorável sobre as projeções
da grande maioria dos analistas para o aumento do PIB em 2018 e 2019. Não se pode
descartar que os efeitos nefastos do desequilíbrio fiscal sobre o crescimento
econômico estejam sendo minimizados, com base na crença de que o próximo
governo conseguirá reverter o atual desequilíbrio fiscal e implementar medidas que
elevarão muito o crescimento potencial do país.
Essa missão, porém, está longe de ser trivial, como comprova a dificuldade do
atual governo de aprovar uma reforma da Previdência Social, mesmo que diluída.
Assim, o resultado das eleições de 2018 será determinante para que o começo do
processo de consolidação fiscal ocorra logo a partir do início de 2019. O presidente a
ser eleito no próximo ano precisa iniciar o seu governo já com uma sólida e ampla
coalizão formada no Congresso. Não há tempo a perder nesse processo. A
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manutenção da retomada do crescimento econômico em 2018 e, principalmente, nos
anos seguintes dependerá muito dessa dinâmica.
Fonte: Valor Econômico

Schwartsman evolui, mas ainda precisa de lição (Nelson Barbosa 21/12/2017)
Doutor em economia pela New School for Social Research, foi ministro da Fazenda e
do Planejamento (governo Dilma).
***
Agradeço o espaço que a Folha me concede para responder a mais uma
rodada de ataques pessoais de Alexandre Schwartsman. O colunista diminuiu um
pouco sua virulência, pelo menos aqui na Folha. Essa evolução já é um avanço. Ainda
assim peço paciência ao leitor para esclarecer ideias, pois é isso que interessa em um
debate.
Sobre o impacto do ajuste fiscal na economia, mais uma vez o colunista invoca
São Alesina para defender contração fiscal ontem, hoje e para sempre. Porém, e isso
já está ficando chato, quem ler o artigo em questão descobrirá que, nos chamados
ajustes via "cortes de gastos", houve parcela considerável de aumento de receita (20%
do total do ajuste ).
O resultado de Alesina não é surpresa para quem acompanha o assunto. A
contração fiscal é contracionista no curto prazo e, ainda assim, ela precisa ser feita em
alguns casos. Mais importante, os exemplos de sucesso de ajuste fiscal combinaram
elevação de receita e redução de gastos, em proporção do PIB da economia.
No Brasil não é diferente. Precisamos elevar o resultado primário em
aproximadamente R$ 300 bilhões nos próximos anos. O bom senso indica que o ideal
é combinar recuperação de receitas com redução do crescimento dos gastos.
A maior parte de nosso ajuste ainda deve ser feito na despesa, mas uma
recuperação de receitas é necessária e justa do ponto de vista social. De certa forma,
isso já vem acontecendo com o cancelamento de desonerações e aumento de alguns
tributos, mas não contem isso a... você sabe quem.
A segunda acusação do colunista é mais uma censura: eu não poderia apontar
os excessos do corte de gastos por ter "me vangloriado" de ter feito o maior
contingenciamento do orçamento. Sem argumentos, nesse ponto Schwartsman parte
para o diversionismo.
Os fatos mostram que o governo Dilma fez o maior corte de gastos
discricionários em 2015. Os fatos também mostram que, diante da evolução da
economia, o mesmo governo Dilma corretamente mudou de estratégia e procurou
flexibilizar a política fiscal já no segundo semestre daquele ano, ponto sempre
esquecido pelo colunista.
Aí entra o golpe de 2016. Apesar do corte de gastos discricionários realizado
em 2015, uma das acusações contra a Presidente Dilma foi, pasmem, a ampliação
excessiva do orçamento!
Contra esse argumento falacioso, apontei e reafirmo que o governo fez o maior
contingenciamento de gastos em 2015. Não se trata de opinião, é fato. Tampouco
trata-se de defesa do corte, pois isso também já está ficando chato, até os alunos do
Insper sabem que defendi a flexibilização da política fiscal a partir do segundo
semestre de 2015.
Fiz isso sob críticas pesadas de vários economistas, inclusive do próprio
colunista. O tempo se encarregou de mostrar que o aumento temporário do déficit
primário era inevitável.
Por fim, o polemista me acusa de propor que gasto público resolve tudo. Outro
diversionismo. Já defendi neste e em outros espaços a reforma da Previdência,
o adiamento dos reajustes dos servidores e outras ações similares.
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O que sou contra é o corte brutal e desnecessário do investimento público no
momento em que a economia ainda tem alta taxa de desemprego e elevado grau de
ociosidade.
Educar chefes de torcida em meio a ataques pessoais é tarefa árdua, mas
necessária, sobretudo nos tempos de intolerância que vivemos.
Fonte: Folha de São Paulo

Retomada da economia fez de 2017 um ano melhor que a
encomenda (Pedro Luiz Passos - 15/12/2017)
Pedro Luiz Passos é empresário e conselheiro da Natura.
***
Depois de uma aguda recessão com impacto de um soco no queixo em 2015 e
2016, levando o PIB à lona ao desabar 7,5% nesse biênio, terminar o ano crescendo
ao redor de 1%, com inflação de 3%, Selic no menor nível da história, desemprego em
baixa e o maior superavit da balança comercial em todos os tempos faz da
recuperação da economia o destaque de 2017. É fato: estamos bem melhores do que
estávamos.
O resultado seria mais expressivo se o Congresso tivesse aprovado a reforma
da Previdência. Ela segue encruada, colocando as contas públicas sobre o fio da
navalha.
O Orçamento de 2018, por exemplo, projeta outro megadeficit primário (que
exclui a conta de juros) em valor próximo ao deste ano, R$ 159 bilhões ou 2,2% do
PIB, o grosso devido ao crescente buraco da Previdência. É um risco aos juros em
queda, à evolução da dívida pública e à sustentação do crescimento.
O que deixar de ser feito passará para o novo governo em 2019, mas com a situação
fiscal muito mais debilitada. O contraponto é que a coalizão reformista no Congresso,
ao lado de uma equipe econômica coesa, conseguiu avanços relevantes que poderão
elevar a eficiência e a produtividade geral da economia nos próximos anos.
A tramitação tem sido a duras penas, já que a maioria dos projetos implica mudar a
Constituição. Além disso, se nunca é fácil formar maioria legislativa, menos ainda
quando a sociedade desconfia dos partidos e as reformas contrariam privilégios de
lobbies diversos.
O sinal de que o país começava a repudiar os vícios do compadrio e do
clientelismo político veio com a Lei de Governança das Estatais —um conjunto de
regras para inibir o apadrinhamento por partidos de diretores e conselheiros das
empresas controladas pelo governo.
Explicitou-se ali quem se opõe às reformas e ao saneamento fiscal do governo,
mesmo depois da corrupção desbragada na Petrobras. Não por acaso, são os que se
opõem à reforma previdenciária, cujo eixo está num corte das regalias da elite da
burocracia.
O Congresso ainda reluta acabar o que começou ao aprovar a PEC do Teto,
que indexou o Orçamento federal à inflação, abrindo caminho para a volta de políticas
públicas focadas nas demandas sociais e no desenvolvimento, não em uns poucos
afortunados. Mas ela depende de uma Previdência robusta, sem a qual as contas não
fecham.
A verdade é que as reformas estão construindo a possibilidade de o país
superar um atraso inquietante, consolidando efeitos positivos já flagrantes, como a
inflação no nível civilizado de 3% e a taxa de juro básica em inéditos 7% ao ano, com
viés de baixa dependente da rápida implantação das reformas e de outro astral na
política.
Medidas significativas como a nova legislação trabalhista, o fim do monopólio
no pré-sal, o novo marco regulatório das concessões de infraestrutura, a reforma do
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ensino médio, a lei de migração, entre outras, foram avanços na direção do progresso
em curso no mundo.
Ainda há muito por fazer, como o comércio exterior liberto do viés protecionista,
a simplificação e a reforma tributária, a educação efetivamente de qualidade, a
prioridade ao desenvolvimento tecnológico etc.
Tais ações liberam energias sociais e econômicas reprimidas, que sufocam os
empreendedores, os sonhos de realização dos jovens e a autonomia, sobretudo, dos
mais pobres. Onde a prosperidade no mundo criou raiz tais anseios são metas
nacionais permanentes. A hora de discuti-las está aí outra vez. E, agora, depende só
de nós.
Fonte: Folha de São Paulo

Pirâmide da Previdência pode virar monumento aos farós das
regalias (Alexandre Schwartsman - 20/12/2017)
Ex-diretor de Assuntos Internacionais do BC, é doutor em economia pela Universidade
da Califórnia.
***
Boa parte das dificuldades para explicar a necessidade de reforma da
Previdência vem do desconhecimento dos rudimentos do regime previdenciário.
Em retrospecto, deveria ter escrito isso antes, mas, já que a reforma não irá
ocorrer no atual mandato, podemos deixar pronto para ecomeçar a discussão mais à
frente. Ainda é possível adiar o encontro com a realidade; fugir dele é outra história.
Imagine um mundo em que há sempre duas gerações: uma jovem,
trabalhando; outra mais velha, já aposentada. Há basicamente duas formas de garantir
que a geração aposentada possa se manter durante a velhice.
Uma alternativa requer que a geração ativa poupe para seus anos futuros, por
exemplo, criando fundos de pensão que investirão os recursos guardados e, quando
da aposentadoria, pagarão aos investidores certa renda, que depende da rentabilidade
de suas aplicações, bem como de um conjunto de outros parâmetros, como
expectativa de vida, idade de aposentadoria etc.
Esse regime previdenciário é denominado "capitalização", e são poucos os
países que o adotam como elemento central para sua Previdência.
A outra é um regime de repartição. Sob essa organização, a geração ativa
transfere uma parcela de sua renda para a geração inativa, em troca de ser tratada da
mesma forma quando chegar sua vez de se aposentar e uma nova geração tomar seu
lugar no mercado de trabalho.
O leitor mais atento há de notar alguma semelhança com o esquema de
"pirâmides" financeiras, exceto por um elemento crucial: a população de um país ao
longo do tempo é, para efeitos práticos, infinita. Sempre haverá uma geração
substituindo a outra, e o esquema funciona enquanto novas gerações vierem à vida,
sob algumas condições.
Caso a proporção entre inativos e ativos fosse sempre a mesma, não seria
difícil calibrar o regime para que funcionasse indefinidamente. Ocorre que não é esse
o caso nem no Brasil nem no mundo.
Por um lado, as pessoas têm vivido mais. No Brasil, a expectativa de vida ao
alcançar a idade de aposentadoria tem subido continuamente (em 1980, a expectativa
de sobrevida aos 60 anos chegava a 16 anos; hoje, atinge 22), o que implica aumento
da população aposentada.
Por outro lado, a fecundidade tem caído: em 1980, cada mulher dava à luz, em
média, quatro filhos; em 2017, essa média já havia recuado para 1,8
nascimento/mulher. Posto de outra forma, a geração ativa também se tornou menor.
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Em consequência de ambos os desenvolvimentos, a relação entre idosos e
jovens (também chamada "razão de dependência") vem caindo e cairá ainda mais no
futuro, independentemente do que fizermos, pois o dado demográfico já foi lançado.
Assim, em 1980, a razão de dependência apontava uma população acima de
60 anos equivalente a 11% da população em idade ativa (de 15 a 59 anos); já em
2020 se espera que essa proporção se eleve para quase 21%, chegando a 52% em
2050.
A Previdência no Brasil já é desequilibrada hoje, não só pela demografia mas
também pelos privilégios de categorias que se aposentam em condições muito mais
favoráveis, sem contrapartida de contribuições equivalentes na ativa.
Caso os parâmetros do regime não sejam corrigidos, o que parecia ser uma
pirâmide se tornará um monumento real aos faraós que hoje lutam —e com
sucesso!— para manter suas regalias.
Fonte: Folha de São Paulo
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