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Crescimento Econômico,
Setor externo e Câmbio
As expectativas para a retomada sustentada da atividade econômica seguem combalidas nesse fim de ano
e já se projeta um cenário de recessão para o ano de
2022. As mensurações sobre a atividade no quarto
trimestre de 2021 são de mais um resultado negativo que ganhou força com a queda precoce no crescimento do setor de serviços, a despeito do avanço da
imunização e da reabertura total das atividades que
demandam interação social. A deterioração do cenário ganhou nova evidência com os dados referentes ao
setor de serviços que foram divulgados na segunda semana de dezembro pelo IBGE, que apresentou um recuo de 1,2% em relação ao mês anterior, conformando
o segundo mês de recuo seguido do setor que estava
na vanguarda da recuperação.
O agregado do IBC-Br para o mês de outubro mostra que
a atividade econômica recuou -0,40% em comparação
ao mês anterior, o que é – nada menos – que o dobro
do que já havíamos apresentado em boletins passados
quanto as expectativas de mercado para esse período.
Em que pese o IBC-Br ser uma aproximação do resultado do PIB calculado pelo Banco Central e, por isso, estar
sujeito a revisões posteriores, o otimismo têm perdido
espaço uma vez que as recentes revisões desses indicadores têm ocorrido para maiores quedas acumuladas,
e não para revisões para cima. Ou seja, o cenário pode
ser ainda ser mais deletério. Na mesma toada, o Monitor do PIB-FGV também está apontando uma retração
ainda maior, de 0,70% na atividade econômica para o
mesmo mês de outubro.
Por fim, no resultado agregado do ano de 2021, a projeção do PIB foi reduzida pela décima semana seguida,
como mostram os boletins Focus do Banco Central. Segundo os principais avalistas, a economia brasileira deve
ter um crescimento de apenas 4,58% e parte expressiva
desse resultado positivo deve-se a carregamento estatístico do ano anterior, quando a economia encolheu
4%. Os únicos indicadores em altas são a inflação e a
taxa básica de juros.

Ainda que com uma variação positiva em relação a
2020, no que tange ao montante de real de geração de
riqueza medido pelo tamanho do PIB o resultado aponta um empobrecimento geral da população, sem contar
aqui a distribuição desigual que aprofunda o quadro.
Nesse sentido, quando levamos em conta o PIB per capita, o montante total da produção de riqueza divido
por todos os habitantes – que segue crescendo – os
indicadores ainda são menos alentadores. Nesse ritmo
de crescimento, apenas em 2028 voltaríamos a lograr
o mesmo nível de renda per capita verificado pré-crise,
tendo 2013 como a marca de referência. Essa entrará
para histórica como uma nova “década e meia perdida”,
com resultados ainda piores de crescimento médio do
que a verificada nos anos 1980
Em conformidade com as análises de recuo nos últimos trimestres, dezembro não terá capacidade – pelos
seus efeitos sazonais – de soerguer os recuos sistemáticos. As ofertas de vagas temporárias que costumam
ser fontes importantes de completo de renda nesse
período também foram revisadas para baixo. Segundo
uma estimativa realizada pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC), houve
um corte de 5.000 postos de trabalho com relação a estimativa feita anteriormente. Ainda que o total de vagas
de emprego temporário seja em 2021 superior a 2020,
seu total estará abaixo dos níveis pré-pandemia.
Avaliamos que a contração da renda média da população; o cenário de pouca melhora no mercado de trabalho; a inflação sobre os bens e o aumento substancial nos juros concorrem como elementos para explicar
porque o natal de 2021 será de poucas vagas e baixas
vendas no comércio varejista.
O PL do Câmbio e a maior conversibilidade do Real
Outro elemento importante desse fim de 2021 diz respeito à aprovação no Senado da PL 8.387 de 2019 que
altera as regras do mercado de câmbio no país. O texto
já havia sido apreciado e votado na Câmara e, agora,
com a aprovação no Senado, partem para a sanção presidencial. É importante fazer referência ao fato de que
o comércio exterior tem muita importância para o país
e ele depende, sobremaneira, do mercado de câmbio
que hoje é regulado exclusivamente pelo Banco Central,
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que tem a prerrogativa de ser o legislador das bases de
atuação dos agentes que são autorizados a operar com
câmbio, além de fiscalizar e monitorar as operações e
as instituições financeiras. É pelo mercado de câmbio,
portanto, que as operações de comércio internacional
são pagas.
O Banco Central é o responsável pelo monitoramento
das operações cambiais com controle de divisas, aquelas que dizem respeito a entrada e saída de moeda de
estrangeira e, portanto, pela taxa de câmbio, que embora seja “flutuante”, dependente das operações de
mercado, é influenciada pelas decisões da autoridade
monetária de interferir nesse mercado. É bom lembrar
que a condução da política cambial não afeta somente
quem movimenta capitais no mercado exterior, mas todos os cidadãos, porque a taxa de câmbio impacta todos
os demais preços da economia.

elementos problemáticos, tais como a permissão de
abertura de contas em dólar para pessoas físicas e jurídicas, o que criaria problemas adicionais para a economia brasileira, entre eles o aumento da já expressiva
volatilidade cambial e a compressão do espaço para
o exercício da política econômica. Além disso, no que
tange aos melhores padrões internacionais, os autores
também problematizam que a conversibilidade da moeda também não é mais um consenso nem mesmo nas
recomendações dos organismos multilaterais, tais com
o FMI, que têm revisto sua posição inicial em relação à
liberalização dos fluxos de capitais após a crise financeira global.

Segundo Marcelo Ferreira Lima, essas práticas do Banco
Central lograram elevado custo regulatório e de observância por parte dos agentes autorizados a operar no
mercado de câmbio. Nesse sentido, o PL é um elemento
importante como mais um instrumento do arcabouço
legal que tornará o Brasil mais compatível com uma economia globalizada e inovadora, na medida em que passará a ser submetido a uma legislação mais moderna,
enxuta e alinhada aos melhores padrões internacionais,
permitindo a livre movimentação de capitais.
O PL do Câmbio, como é conhecido, foi constituído sobre a premissa de lograr maior conversibilidade do Real,
permitindo que a nossa moeda passe a integrar efetivamente os ativos das instituições financeiras. Ele aumenta a conversibilidade internacional do real s simplifica
tanto seu uso no exterior quando o seu uso pelos agentes internacionais no Brasil, aprofundando o processo
de integração financeira e econômica em benefício das
empresas. Um ponto a destacar é que o texto do PL usa
o termo “instituições” e não mais “instituições financeiras” no sentido de ampliar e flexibilizar os operadores
de divisas. Isso sela abertura para que, por exemplo, fintechs também atuem no mercado de câmbio.
No entanto, para Pedro Rossi, Daniela Prates e Nathalie
Marins, a simplificação e desburocratização do projeto
– que são objetivos válidos – podem camuflar outros
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MERCADO DE
TRABALHO,
DESIGUALDADES E
POLÍTICAS SOCIAIS
O Brasil ainda não havia logrado se recuperar da
grande crise econômica que marcou os anos de 2015
e 2016 quando foi acometido pela crise do novo
coronavírus. Mais que isso, a trajetória de recuperação
rastejante que selou os anos subsequentes à queda
expressiva do PIB foi acompanhada de aumento
das desigualdades sociais, como decorrência de um
padrão de recuperação econômica com deterioração
dos principais indicadores do mercado de trabalho e
redução dos gastos sociais, notadamente redutores de
desigualdades.

O gráfico acima expressa, por um lado, a correlação
existente entre o aumento das que desigualdades e o
período de grave crise da economia brasileira mas, no
entanto, também expressa o fato de que as opções de
política econômica embalaram a tímida recuperação
pós 2016 caminharam pari passu com o agravamento
das desigualdades.
A pandemia, pelas características pregressas de
avanço no nível das desigualdades e de deterioração
das relações mais protegidas no mercado de trabalho,
somada com uma economia que já apresenta retração
no nível de atividade econômica no terceiro trimestre
de 2019, aprofundou as desigualdades e impõem
desafios decisivos para a atual crise econômica não
descambe para uma crise social sem precedência na
história brasileira.

A contração da renda do trabalho em função da
destruição de postos de trabalho, ocasionada,
sobretudo, pelo fechamento de micro e pequenas
empresas que dependem da interação social e que
são mais absorsoras de mão de obra impõe a urgência
de política distributivas focalizadas, enquanto o
mercado de trabalho se recupera em nível mais
lento. As lamentáveis cenas de desmaios ocasionadas
pela fome e a notícia de que mais da metade da
população brasileira vive sob insegurança alimentar
deve precipitar um conjunto mais enérgico e célere de
ações governamentais.
Atualmente são mais de 4 milhões de “novos
pobres” que a pandemia e a condução das políticas
de garantia de trabalho e renda têm logrado no
Brasil. A proporção de pobres – conceituados como
aqueles que recebem renda per capita mensal de
até R$ 261 reais, que era 10,97% em 2019 pulou
para 16,1% da população. Em números absolutos
isso significa que 34,3% da população vive no que
é considerada internacionalmente como “abaixo da
linha da pobreza”.
Em que pese a existência de um novo programa social,
o Auxílio Brasil, pelo seu escopo, 29 milhões de pessoas
que receberam o auxílio emergencial – portanto
estavam elegíveis pelas condições do programa – não
receberão qualquer tipo de auxílio no próximo ano,
empurrando um grave problema social, com fortes
dimensões econômicas, para frente.
O aumento da pobreza e a consequente insegurança
alimentar dela derivada repousam na desestruturação
de políticas públicas específicas – a começar pelos
estoques reguladores na inflação de alimentos, mas,
prioritariamente, no maior impacto que a pandemia
logrou no mercado de trabalho entre os mais
vulneráveis. Entre o primeiro e o segundo trimestre de
2020, segundo dados da Pnad contínua, a renda dos
30% mais pobres encolheu 22% e a diferença entre
os 30% mais pobres e o 1% mais ricos ficou a maior
da série histórica, olhando apenas para a renda do
trabalho. O topo da pirâmide, excluindo rendas do
capital, auferiu 60 vezes mais renda do trabalho do
que os 30% mais pobres.
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Em que pese a recuperação no mercado esteja ocorrendo
a partir dos trabalhadores informais e por conta própria,
portanto, absorvendo esse contingente que foi expulso
da população ocupada no pico da pandemia, ainda
assim o grupo dos menos escolarizados é maioria entre
os desempregados. No segundo trimestre de 2021,
o desemprego de trabalhadores com o ensino médio
incompleto ficou em 22,6%, representando, com isso,
três vezes mais do que o desemprego de trabalhadores
com ensino superior completo.
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SETORES
A economia brasileira entrou no último trimestre do ano
com sinais pouco promissores. Já há alguns meses os
sinais trocados e oscilantes dos indicadores de atividade
apontavam a dificuldade e fraqueza da retomada.
Todavia, se a luz amarela da economia estava acesa com
tais preocupações, tornou-se vermelha com o recuo do
produto no terceiro trimestre, o que passou a qualificar
o quadro atual como recessão técnica – dois trimestres
seguidos de queda da atividade. Os indicadores de
outubro acerca do volume de atividade dos setores
da economia reforçaram a preocupação, e iniciaram o
quarto semestre com trajetória de queda.
O choque da pandemia atingiu uma economia frágil,
que já vinha apontado fracos resultados nos trimestres
anteriores. Para além do efeito conjuntural, algumas
feridas estruturais foram abertas, e a superação de alguns
desses obstáculos é imperativa para uma retomada
com maior consistência. O elevado desemprego e o
elevado grau de endividamento das famílias e empresas
comprime a demanda, e impede que as vendas se
realizem no mercado. A elevada inflação, tem corroído
o poder de compra das famílias, já com renda limitada.
E, sua respectiva resposta, a elevação das taxas de juros,
agrava a restrição de demanda das famílias e empresas
– já com balanços desfavoráveis. Completa o cenário
desfavorável a ruptura das cadeias de fornecimento e a
crise hídrica, que elevam custos e limitam a produção.
Dessa forma, mesmo com o avanço da vacinação, há
poucos motivos para esperar uma recuperação mais vigorosa. Ademais, o quadro é pintado de uma série de
incertezas. No front internacional, o avanço da nova
variante do coronavírus, a ômicron, tem motivado novas restrições, que podem impor uma desaceleração da
economia global. No front doméstico, as incertezas políticas e a condução desorganizada da política econômica,
com destaque ao que tange as interrupções e retomadas de programas de renda.
O setor de serviços, que foi o último a se recuperar do
choque da pandemia, mas que vinha apresentando
trajetória ligeiramente mais consistente de retomada,
apontou a segunda queda consecutiva em outubro,

recuando 1,2% na comparação livre de efeitos sazonais
com o mês de setembro. Com exceção da macrocategoria “serviços prestados as famílias”, que avançou
2,7% na margem dessazonalizada, todas as demais
apresentaram queda na mesma comparação: (i) serviços
de informação e comunicação recuou 1,6%; (ii) serviços
profissionais, administrativos e complementares, -1,8%;
(iii) transportes, serviços auxiliares aos transportes e
correio, -0,3%; e (iv) outros serviços, -6,7%. Salienta-se
que a categoria de “serviços prestados às famílias” foi a
mais prejudicada pela pandemia e que, embora tenha
apresentado um resultado expressivo na comparação
com o mês anterior, ainda se encontra 13,5% abaixo do
patamar anterior à pandemia.
Gráfico 1: Volume de serviços com ajuste
sazonal (Índice de base fixa, 2014=100)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

Já o comércio apresentou o terceiro mês consecutivo
de queda, voltando a patamar ligeiramente inferior ao
de fevereiro de 2020. No índice restrito, as vendas do
comércio varejista recuaram 0,1% no mês de outubro
na comparação com o mês imediatamente anterior,
descontados os efeitos sazonais, e -0,9%, no índice
ampliado, que inclui vendas de veículos, motos, partes e
peças de materiais de construção. Os piores desempenhos
couberam à categoria de livros, jornais, revistas e
papelaria, que encolheu 1,1%, materiais de construção,
que recuou 0,9%, e hipermercados e supermercados,
que registrou -0,6%. Já os que impediram que a queda
não fosse mais expressiva foram os segmentos de
equipamentos e materiais para escritório, informática e
comunicação, que avanço 5,6% e outros artigos de uso
pessoal doméstico, que apontou alta de 1,4%.
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Gráfico 2: Volume de Vendas do Varejo Restrito
(Índice de base fixa, 2014=100)
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Às portas de 2022, não parece haver motivos de comemoração com a economia, tampouco elementos que
motivem qualquer otimismo. Pelo contrário, a mediana das projeções do mercado para o PIB no ano que
vem tem sido sistematicamente reduzida, hoje encontra-se próxima à estabilidade, em +0,5%, já havendo
uma série de analistas que apontam retração. A inércia
da economia hoje não é nada favorável. Uma reversão
do cenário presente de desaquecimento econômico e
tragédia social que tem se aprofundado, demanda uma
ruptura do atual curso.

Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

Finalmente, a indústria, cujo volume de produção encontra-se 4,1% abaixo do nível de fevereiro de 2020,
caminha para o final do ano com apenas 2 meses figurando no verde, e oito no vermelho. Apenas em janeiro
e em maio o volume da produção industrial apresentou
algum avanço na margem. Em outubro, a produção industrial recuou 0,6% na comparação com setembro, já
descontados os efeitos sazonais. Os elevados custos, a
desarticulação das cadeias de fornecimento e a ausência de demanda doméstica tem restringido a capacidade de recuperação deste setor que tem uma grande
importância na geração de empregos com maior remuneração e formalização, assim como na arrecadação de
impostos.
Gráfico 3: Produção Industrial Mensal (Índice
de base fixa, 2012=100)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.
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POLÍTICA MONETÁRIA
Mais uma vez, em sua 243ª Reunião, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa básica de juros, levando-a
ao patamar de 9,25% ao ano. Ademais e tudo o mais
constante, já se contratou um novo aumento de mesma
magnitude para a próxima reunião a ser realizada no
início de 2022. A bem da verdade, nos últimos anos, a
taxa de juro real no Brasil atingiu mínimas históricas, no
entanto, com a grande elevação da taxa básica nominal
que estamos vivendo e com a elevação, por conseguinte, da taxa real, buscamos, neste Boletim, apresentar
explicações alternativas ao que comumente é apontado
por analistas de mercado tanto para os elevados níveis
da taxa de juros real, quanto pela amplitude dos movimentos que toma a taxa nominal pelo menos desde
meados dos anos 1990.

Não é difícil encontrar opiniões fatalistas quanto a justeza da rápida e ampla elevação da taxa básica que temos
experimentado. Como temos argumentado em nossos
últimos boletins, a natureza da inflação atual se deve a
choques de custos. Com a renda das famílias há muito
combalida, em razão da alta taxa de desemprego que
tem nos acompanhado nos últimos anos e que se agravou com a pandemia, ou mesmo mais recentemente pelos próprios efeitos da inflação sobre a renda daqueles
que dela não conseguem se proteger, a elevação da taxa
básica tem sido racionalizada pela grande maioria dos
economistas como necessária frente a “desancoragem”
das expectativas de inflação para 2022 e 2023, seja esse
fenômeno oriundo da própria surpresa causada pelos
choques de custos com que os analistas de mercado foram tomados sobretudo a partir de março de 2021, seja

pela incerteza fiscal gerada pela gestão desastrosa do
Ministro da Economia.
André Lara Resende, em evento recente no TCU, questionou a suficiência do arcabouço teórico que guia as
decisões dos formuladores da política monetária. Segundo ele, esta insuficiência teórica decorreria do fato
de que as decisões são tomadas com base em variáveis
não observáveis como o produto potencial, a taxa de
juro neutra e as expectativas de inflação. Ao observarmos a recorrente utilização do argumento fundado na
“desancoragem” das expectativas, bem como a lógica
autorreferenciada prevalecente no debate, isto é, a
justificativa do modelo com base na lógica interna do
próprio modelo, evidencia-se o alto poder explicativo
advindo da literatura econômica que trata sobre a formação de convenções entre agentes de mercado de forma a enfrentar um futuro incerto.
Chernavsky (2007) cita Keynes “[…] pois o seu valor
observado depende sobremaneira do valor futuro que
se lhe prevê. Qualquer taxa de juros aceita com suficiente convicção como provavelmente duradoura será
duradoura; […]” (Keynes, 1983, pp.144) e aponta que
o sentido de tal afirmação está no fato de que o valor
da taxa de juro não estaria fundamentado na observação de outras variáveis econômicas que explicariam seu
nível, mas sim “por ser a taxa definida a partir de uma
convenção em que os participantes do mercado a elegeram como válida”. O autor segue ao apontar que a
lógica descrita por Keynes é denominada como auto-referencial, isto é, uma lógica em que os “agentes não
procuram identificar o valor intrinsicamente ‘correto’
de uma variável (racionalidade fundamentalista), nem
tampouco buscam prever o valor que outros agentes
possam considerar como sendo o correto (racionalidade estratégica), mas o valor que todos os agentes consideram como sendo a opinião majoritária do grupo[…]”.
Nesse caso, não seria difícil aventar a hipótese de que,
ao se formarem convenções, forma-se também um
determinado tipo de “solidariedade” entre os agentes
que partilham daquela convenção. Assim, pode-se
pensar em uma atuação corporativa dos agentes
credores, aos quais interessa diretamente a elevação
dos juros em uma economia cujo instituto da indexação
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financeira permanece. Dessa forma, segundo essa visão,
o alto nível da taxa de juros real que prevaleceu no Brasil
nos últimos 25 anos, com períodos excepcionais, seria
resultado de uma convenção formada pelos agentes de
mercado acerca desse assunto, justificadas a partir de
um modelo que se pauta em variáveis não observáveis.
Por outro lado, Nakano (2005) e Terra e Dornelas (2021)
apontam para a fusão do mercado de reservas bancárias
ao mercado de dívida pública como uma característica
da institucionalidade brasileira responsável pelos
altos níveis de juro real. Este fenômeno, a fusão do
mercado de reservas e do mercado de dívida pública,
gera uma serie de anomalias, dentre as quais citamos
a existência de uma relação de substituição quaseperfeita entre títulos públicos federais pós-fixados e as
reservas bancarias, o encurtamento dos prazos médios
da dívida pública federal e a alta remuneração para as
reservas bancarias, o que determina um alto custo de
oportunidade para o emprestador.
Em relação a grande amplitude das elevações da taxa
básica nominal que são necessárias para levar a inflação
à meta fixada, uma boa hipótese pode ser encontrada
em Oreiro e Paula (2021). Os autores apontam para
uma redução da eficácia da política monetária a partir
de uma inoperância do “efeito riqueza”, fato oriundo
do grande peso que títulos pós-fixados possuem na
composição do estoque da dívida pública mobiliaria
federal. Diferentemente do que ocorre em outros
países onde o estoque da dívida pública constitui-se
de títulos pré-fixados, quando se eleva a taxa de juro
básica no Brasil, há uma valorização patrimonial para
os detentores de títulos pós-fixados, o que enfraquece
o efeito total de redução da demanda agregada
objetivado por elevações da taxa básica. Neste caso,
com a reduzida eficiência da política monetária devido
a esse fenômeno, são necessárias elevações amplas da
taxa básica nominal de forma a controlar a inflação,
o que acaba por determinar um grande sacrifício em
termos de atividade econômica.

seria indispensável aos ajustes na institucionalidade
brasileira um contexto de incertezas fiscais e políticas
reduzidas.
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Por fim, vale dizer, longe de querer questionar de forma
intempestiva o modelo de metas de inflação e encontrar respostas definitivas, o texto aqui apresentado busca suscitar o debate acerca de desarranjos do modelo
atual que podem ser corrigidos. Vale também frisar que
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POLÍTICA FISCAL
Em nosso Boletim de Política Fiscal de Dezembro, optamos por discutir uma questão mais ampla, isto é, a
relação entre a política fiscal e o crescimento econômico sobretudo quanto a qualidade da recuperação da
economia brasileira após a recessão de 2015-2016. Recentemente foram divulgados os dados quanto ao crescimento do PIB no 3º trimestre de 2021, apontando
uma queda de 0,1% em relação aos três meses anteriores na série com ajuste sazonal.  
Depois de um crescimento de 7.53% em 2010, o PIB brasileiro começa a desacelerar, crescendo 3.97% em 2011,
1.92% em 2012, 3.00% em 2013 e 0.5% em 2014. Em
2015, depois de eleições conturbadas e com um forte
ajuste recessivo, o PIB brasileiro cai em 3.55%, seguido
em 2016 por uma queda de 3.28%.
A partir daí, com o impeachment da Presidenta eleita e
o início do período Temer, a política econômica passa
a ser gerida com base em um receituário mais liberal.
É aprovada a emenda constitucional conhecida como
o “teto de gastos” em que se congelava em termos reais
os gastos públicos.
A agenda liberal implementada sob o período Temer e,
em grande medida continuada por Bolsonaro, apresentou resultados pífios em termos de crescimento econômico. A lenta recuperação da economia brasileira ainda
se processava quando fomos atingidos pela pandemia
da Covid-19 em 2020. Em 2017, o PIB cresceu 1.32%;
em 2018, 1.78% e em 2019, 1.41%. Ainda estão por vir
análises mais aprofundadas sobre o período, mas desde
já podemos levantar algumas hipóteses.
Por um lado, o diagnóstico ortodoxo quanto à
crise de 2015-16 passa por uma visão referente
ao descontrole dos gastos públicos e, em certa
medida, a um sobreaquecimento da economia
brasileira no período anterior à crise, com a
expansão dos gastos primários e do crédito tanto ao
investimento através do BNDES, quanto ao consumo
das famílias. Neste sentido, esta visão corroborou os
cortes sucessivos de gastos públicos no período pósrecessão, apostando numa agenda de reformas

estruturais como a própria aprovação do “teto de
gastos”, da Reforma Trabalhista e medidas para estancar
ou reduzir a proporção de gastos obrigatórios no
orçamento público como a Reforma da Previdência.
O sentido dessas reformas estaria vinculado a um
processo de melhora nas condições de oferta a partir
de uma redução dos custos tanto financeiros, com uma
redução do déficit público que permitiria reduções na
taxa básica de juros, quanto do custo do trabalho.
O gráfico abaixo foi construído com base na
metodologia apresentada por Barbosa-Filho e
Vasconcelos (2020) tendo como fonte os últimos
dados disponíveis do IBGE sobre as contas nacionais. Ele
nos mostra o resultado primário por setores
institucionais (as empresas financeiras, não financeiras,
famílias e instituições sem fins lucrativos são agregados
como setor privado), isto é, o resultado financeiro
retirados os pagamentos de juros líquidos.  
A partir de 2012, é possível observar um forte ajuste
do setor privado que foi compensado pela redução da
posição superavitária do setor externo e por uma posição
deficitária do setor público a partir de 2014. Em 2017,
o Setor Privado começa a reduzir seu superávit e em
2019 apresenta um déficit de –1.55% do PIB, ao mesmo
tempo em que o governo reduz sua posição deficitária
e atinge um déficit de –0.72% do PIB. O setor externo
compensa tanto a posição deficitária do setor público e
do setor privado com um superávit de 2.28%.  

Gráfico 1 – Resultado Primário por Setor
Institucional (Brasil, 2000-2019).

Fonte IBGE. Elaboração CEE/IREE
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À esquerda, a crítica ao ajuste fiscal se dava basicamente em duas linhas argumentativas. Por um lado, em tempos de crise, o Estado seria o único setor institucional
capaz de não retrair seus gastos e permitir a rápida recuperação econômica. Outrossim, não era difícil ouvir que “o déficit do setor público é o superávit do setor
privado”, o que indicava que o ajuste fiscal das contas
públicas em uma situação de crise econômica e/ou recuperação não completa da atividade seria uma solução errada para a questão, pois inclusive acabaria por
elevar o endividamento público como proporção do PIB
ao não contribuir com o crescimento econômico. Neste
caso, o gráfico nos mostra como o resultado primário
de um setor institucional deve ser compensado pelos
resultados dos outros setores. Assim, podemos levantar a hipótese de que a lenta recuperação observada foi
resultado da opção política pela austeridade fiscal, mas
que esta já estaria começando a dar respostas a partir
do endividamento privado.  

gasto” como a criação de “subtetos” para as despesas
totais e para o investimento público, admitindo inclusive aumentos reais para os dois limites e focalizando,
sobretudo, uma agenda de crescimento econômico.
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Por outro lado, a segunda linha argumentativa, eminentemente política, dizia que a austeridade acaba por
arbitrar os conflitos sociais em favor do capital, ao reduzir o nível de emprego e, assim, reduzir custos de produção. Com a crise pandêmica, a situação econômica e
social se agrava e, como vimos em 2020, o Estado é um
importante meio de contenção dos efeitos deletérios
causados pela mazela do desemprego. De forma semelhante, a retórica quanto ao descontrole dos gastos
públicos disseminada por grande parte dos economistas arrefeceu, muito em função também da não concretização de cenários apocalípticos para a trajetória do
endividamento público, e a questão deve passar a ser
debatida em termos mais ponderados, sopesando-se a
necessidade da sustentabilidade intertemporal do endividamento público e os efeitos sociais causados pela
austeridade fiscal.  
Assim, uma política fiscal responsável, mas que leve
em conta seu papel anticíclico ao reduzir as flutuações
econômicas deverá ser tema debatido abertamente nas
eleições majoritárias em 2022, inclusive com propostas
que substituam o “teto de gastos”. Alguns economistas
que já há muitos anos estudam e apontam diversos problemas referentes ao crescimento das contas públicas
já admitem propostas de mudanças para o “teto de
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