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CRESCIMENTO, SETOR
EXTERNO E CÂMBIO
O Boletim que tem como referência o tema da
dinâmica da economia brasileira, da análise do
setor externo e da situação da taxa de câmbio
será dedicado, integralmente, a refletir sobre
os impactos econômicos do conflito bélicos
recentemente direcionado pela Rússia à Ucrânia,
no bojo do processo mais geral de disputa pela
hegemonia da região que passa por EUA, seu
braço armado – a Otan- e a Rússia.
Os impactos econômicos devem ser observados
à luz de dois componentes: um de caráter mais
estrutural, a saber: a integração célere e sólida das
economias centrais, semiperiféricas e periféricas
na economia global. Dessa forma, os mecanismos
de sanção, exclusão e bloqueios têm impactos e
consequências deveras distintos do que alhures,
dada a integração atual. O outro elemento, de
caráter mais conjuntural, é que todas as economias
estão – de alguma forma – ainda enfrentando
desafios relacionados à pandemia, seja no campo
da inflação, do emprego, da deterioração fiscal
ou, nos casos mais graves, ainda na dimensão
sanitária. Portanto, esse não é um conflito que, do
ponto de vista econômico, repete a forma tradicional
de imposições – especialmente norte-americana
e de seus sócios subordinados – às economias
rivais, ou pelo menos não sem consequências que
atingem os próprios protagonistas de tais medidas.
Parafraseando Ruy Castro em seu célere prólogo
da Obra “Metrópole a Beira”, estamos vivendo um
“Carnaval da Guerra e da Gripe”, porém, repetindo,
em condições econômicas e sanitárias muito
distintas das que marcaram o carnaval carioca em
1919, no bojo do fim da primeira guerra e assolado
pela gripe Espanhola.
Primeiramente apresentaremos o conjunto das
sanções que já foram impostas contra a Rússia
e, posteriormente, apresentaremos pontos
para a reflexão com base em elementos mais

gerais de geopolítica econômica. A primeira,
apregoada como a mais significativa – embora
problematizaremos esse ponto na sequência – é
o banimento de alguns bancos russos do Swift,
que é uma plataforma essencial de comunicação
e liquidação de transações globais financeiras no
mercado internacional, se constituindo como o
sistema dominante de pagamentos interbancários
do mundo. A ação parte dos EUA e é seguida
pelos seus sócios minoritários como o Japão e os
principais países da União Europeia.
Em paralelo, EUA, Reino Unido, Japão, União
Europeia e Canadá anunciaram que congelarão
ativos do Banco Central Russo, impedindo, com
isso, a autoridade monetária russa de converter
e utilizar suas reservas internacionais para fazer
frente aos desafios econômicos de uma guerra, do
lado produtivo e, também, desafios de estabilização
que são políticos, mas se processam na dimensão
econômica, tais como estrangulamento externo e
ataques especulativos contra o Rublo.
O governo suíço, também na esteira das sanções,
decidiu por congelar ativos de pessoas físicas e de
empresas que figuram na lista de personalidades
russas visadas pelos governos do Ocidente na
qualidade de “cúmplice” ao ataque aos Ucranianos.
Joe Biden também impôs, além das reservas do
BCR, sanções que se direcionam aos trilhões de
dólares em ativos que a Rússia controla, mas tem
como alvo as elites do país e as sus instituições
financeiras, tais como o Banco Estatal VTB e
o Sberbank. Além disso, não passou incólume
a aplicação de sanções – pelo governo norteamericano – contra dívida soberana da Rússia, o
que nas palavras de Biden “significa que cortamos
o governo da Rússia das finanças do Ocidente”.
Ainda da parte dos norte-americanos, pela
relação direta pelos interesses expansivos da
Otan na região, o Departamento de Comércio
dos EUA adiantou que implementará controles
de exportação sobre tecnologia relacionada a
setores de defesa, aeroespacial e marítimo para
Rússia, além do fato de que semicondutores – hoje
em crise de escassez – computadores e lasers
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também poderão figurar como alvos da medida. No
bojo do exercício do seu poder imperial soberano,
que é muito seletivo em se tratando de geopolítica,
os EUA também estão construindo condições para
a limitação a que outros países vendam para a
Rússia produtos que disponham de tecnologia
americana no seu processo produtivo (projeto e/ou
fabricação). Empresas russas também deverão ser
excluídas de uma lista que exige que companhias
americanas possuam uma licença especial caso
desejem vender tecnologia dos EUA. Biden ainda
anunciou imposições de sanções contra a empresa
que atualmente é responsável pelo gasoduto russo,
a Nord Stream 2.
Do lado da União Europeia o alvo das sanções
foram as exportações de aeronaves e seus partes
para a Rússia, bem como os serviços financeiros
e de manutenção relacionados. O banimento
de exportações também ocorreu no campo de
tecnologias específicas na área de refino, afetando
um setor sensível para o país e a região uma vez
que o objetivo é tornar mais caro, além de difícil, a
atualização das refinarias russas. O Reino Unido
também fechou portos para navios russos.
Como já mencionados, o fim do período da Guerra
Fria e o findar das experiências de socialismo real no
Leste Europeu, seguidos da “doutrina de choque”,
aproximaram a região do capitalismo ocidental
liderado pelos EUA e a integraram na globalização
produtiva e financeira. Essa integração, por sua
vez – ainda que subordinada – gera vínculos de
interdependência de tal fora que as sanções são ao
mesmo tempo dilemas para o Ocidente, uma vez
que, segundo Gabriel Galípolo, quanto mais eficazes
foram as sanções, mais elas arrastaram consigo as
economias ocidentais e, portanto, a dinâmica global.
Dessa forma, tais sanções – em um contexto
de grave crise econômica global que teve como
epicentro a crise do Novo Coronavírus – são
deveras perigosas e contêm elevados riscos
econômicos e políticos para quem as adota.
Segundo Tatiana Prazeres, deixar de comprar gás
de Moscou significa, para a Alemanha, a renúncia

da sua principal fonte de suprimento externo. O
caso mais significativo nos parece ser, no entanto,
que o conjunto de sanções tende a aproximar a
Rússia da China, o que aceleraria a integração
política e econômica dos dois países com efeitos
que podem ser deletérios para a hegemonia
inconteste dos EUA e do dólar.
Apenas a título de hipótese: o que aconteceria
caso chineses e russos resolvessem liquidar as
suas posições em títulos americanos ao mesmo
tempo? Isso representaria algo em torno de US$ 1,8
trilhões. Desde 1980, sobretudo com a globalização
financeira e produtiva, o dólar tem se mantido
hegemonia em uma relação de modificação dos
papéis estruturais de “centro” e “periferia” que a
despeito de permanecerem nessa condição, agora
a segunda é credora líquida da primeira, mediante o
acúmulo de reserva que, ao mesmo tempo, é saída
líquida de capital que se refugia em títulos da dívida
americana. Ou seja, nessa integração financeira em
que a China é uma das principais financiadoras do
déficit comercial norte-americano, a saída dessa
reservas em uma ação coordenada pelos dois
países representaria o desabamento do valor dos
títulos antes de liquidar tudo e os anteriores trilhões
seriam, provavelmente agora, trocados. Essa ação,
portanto, aceleraria a transição para formas, já
ensejadas, mas ainda como horizonte de longo
prazo, de formas alternativas de reserva.
Talvez um exemplo da interdependência seja que,
a despeito das dificuldades que o valor da moeda e
os bancos russos estão sofrendo com as sanções,
o dia seguinte da ocupação da Ucrânia logrou
maiores impactos no movimento das bolsas na
europeia, especialmente nos bancos alemães e
francês, e não no russo. Isso se explica pelo fato
de que além da relação comercial existente entre
os países – seja de energia ou de commodities
agrícolas – há ativos que são transnacionais. Os
bancos alemães estavam operando com quedas de
10 a 12%. Mesmo o banimento da Rússia do SWIFT
não afeta somente os bancos russos, uma vez que
esses mesmos bancos são contrapartes de bancos
que estão localizados na Europa e nos EUA.
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Ainda do ponto de vista das reservas internacionais
e o bloqueio a sua conversão e utilização, esse
é – na nossa avaliação – o ponto nevrálgico da
questão: os países não acumulam reservas de
moedas conversíveis ou mesmo de ouro em cofre,
mas em ativos, portanto, ainda que dispondo de um
pouco de ouro em espécie, a Rússia praticamente
só poderá contar com as reservas tangíveis e as
receitas de exportações, o que é particularmente
deletério em um cenário de guerra e de ataques
que tem como premissa o derretimento do valor da
moeda doméstica. Segundo Galípolo, isso retira
um grande instrumento de defesa para o controle
do câmbio e dificulta a segurança do país para
honrar as importações.
Já o bloqueio da Rússia ao Swift nos parece muito
mais uma demonstração de força do que uma ação
acompanhada de impactos mais efetivos. Em que
pese o anúncio de sanções “sem precedentes”,
há diversas exceções que também se aplicam
ao Swift, que dizem respeito aos negócios
envolvendo energia; exploração de combustíveis
para a produção; transportes; produtos agrícolas;
fertilizantes; certos tipos de dívidas, entre outros.
Obviamente por motivos econômicos e políticos,
especialmente o Presidente Joe Biden quer
evitar que o petróleo e o gás russos deixem de
seguir fluindo e tenham seus preços majorados,
o que lograria consequências domésticas, que
são altamente comprometedoras da sua própria
popularidade, tal como é a inflação.
Além disso, o Swift não é o único sistema de
comunicação bancário e a Rússia desde 2014, no
bojo da Guerra da Criméia, já se preparava para
esse tipo de sanção. Dessa forma, o país já tem o
System for Transfer Financial Messagens (SPFS)
no qual bancos alemães e também suíços são
partícipes. Já no ano de 2021, a Rússia afirmou estar
pronta para deixar de integrar o Swift. Juntamente
com o sistema Russo há o sistema chinês, o CrossBroder Interbanck Payment System (CIPS). Embora
pequeno para as proporções chinesas, esse sistema
já abriga a integração dos dois no que toca aos
negócios relacionados a nova rota da seda asiática.

Do ponto de vista do que já se processou na
economia russa e dos impactos que a crise pode
lograr na economia brasileira destacamos a
queda expressiva do valor do rublo em relação ao
dólar, que chegou a 28% na manhã de segundafeira dia 28 de fevereiro, e a consequente subida
da taxa de juros nominal russa que passou do
patamar de 9,5% para 20% na tentativa de conter
a corrida bancária e aumentar o prêmio para
aqueles agentes que continuarem segurando
suas posições em Rublo. Há medidas em curso,
também, para restringir as remessas em divisas
internacionais para outros países, em uma
espécie de centralização do câmbio para conter o
movimento de desvalorização. A Rússia vai obrigar
os exportadores a vender 80% da sua receita de
moeda “forte”, especialmente dólar e euro.
O impacto da guerra já se faz sentir no preço das
commodities. Na terça-feira dia 01 de março, o trigo
teve alta de mais de 6% no pré-mercado de Chicago,
enquanto o milho apresentou elevação de 4%. É
bom ressaltar que os dois países – Rússia e Ucrânia,
respondem por quase 30% das exportações globais
do trigo, 20% dos embarques de milho e 80% das
vendas externas de óleo de girassol. Se por um
lado, esse movimento pode seguir sendo benéfico
em termos de preço ao agronegócio no Brasil, por
outro, as sanções contra a Rússia podem impactar
no preço dos insumos, uma vez que a Rússia é um
dos países que mais exporta adubos e o Brasil é um
dos seus principais compradores. A despeito das
relações comerciais poderem não ser diretas entre
os dois países, como a precificação é internacional e
tratam-se de produtos dolarizados, preço e câmbio
concorrem para determinar o cenário futuro.
Para a indústria de aves e suínos, a tendência
que se apresenta é a de redução das margens,
que já estão negativas em alguns polos por
conta do aumento da pressão por reajustes
nas carnes no varejo. Dessa forma, o preço dos
grãos é ao mesmo tempo receita de exportação,
mais custo para a pecuária. No caso dos
fertilizantes, não somente há uma possibilidade
de comprometimento do suprimento, a depender a
dinâmica do enfraquecimento da cadeia de oferta,
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quanto uma elevação ainda mais do preço caso de
opte por fontes alternativas como os insumos do
Canadá, que tendem a ser mais caros.
A importação de fertilizantes está na base da relação
comercial entre Brasil e Rússia. As importações
brasileiras de cloreto de potássio russo, por exemplo,
alcançaram 3,6 milhões de toneladas, ou mais de
US$ 1,3 bilhão. Outros US$ 1,2 bilhão foram gastos
na compra de ureia (1,3 milhão de toneladas), nitrato
de amônio (1,4 milhão), nitrogênio, fósforo e potássio
(967 mil), de acordo com dados do ComexStat, do
Ministério da Economia.
Outro ponto dramático dá-se pela alta de mais de 4%
que já se visualiza no preço do barril de petróleo Brent,
e que deve passar os US$ 100 nos próprios dias. O
Goldman Sachs elevou a projeção do preço do Brent
para o curto prazo para US$ 115 por barril, diante da
escalada do conflito e das sanções.
Não somente o preço do barril de petróleo mas o
próprio movimento dos dólar. O impacto da guerra
impacta o preço dos ativos e leva a movimentos de
busca por resguardo. Nesse sentido é comum as
bolsas operarem em baixa e haver corrida para o dólar.
Assim, o movimento tímido mas que estava em curso
de apreciação do real já está com os dias contados. O
resultado de real desvalorizado; preços elevados dos
derivados de petróleo e política de preços da Petrobrás
é um: inflação de custos.
Infelizmente ainda temos uma âncora cambial no
Brasil. A despeito de falarmos em âncora fiscal e em
metas de inflação, a inflação brasileira é muito mais
sensível a câmbio do que a demanda agregada,
ainda que sigamos fazendo uso quase unicamente do
expediente da taxa de juro.
Portanto as expectativas para a economia brasileira
são mais inflação, mais desorganização das cadeias
de suprimento e, se seguir na mesma toada de política
monetária, mais choque de juros e um horizonte de
retorno ao crescimento que fica, cada vez mais, num
longínquo longo e distante prazo.
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MERCADO DE
TRABALHO,
DESIGUALDADES E
POLÍTICAS SOCIAIS
Cada grupo ou composição de forças políticas
que ocupa o lugar central na formulação e no
desenho das políticas sociais está embasado
sobre uma concepção de cidadania, papel do
gasto público e, principalmente, sobre o caráter
que deve nortear a política social, se navegando
por uma premissa da focalização e/ou da
ampliação da sua natureza universal.
Este debate ganha maior estofo na crise dos
anos 1970 e desde lá tem sido parte das disputas
políticas e econômicas, que refletem consensos
e dissensos com relação ao papel e ao desenho
das políticas sociais, tema que exploremos
neste boletim à luz das características que têm
adquirido essas mesmas políticas no bojo do
governo Bolsonaro e da crise da pandemia.
Muito sucintamente, a teoria que embasa a
focalização das políticas sociais – ou seja, a
restrição da sua universalidade e a criação de
condicionantes para acesso – está ancorada na
garantia dos direitos individuais, com diminuta
participação estatal na vida pública social,
especialmente como fornecedor de bens e
serviços na esfera econômica. No exemplo
clássico presente nos escritos de Milton Friedman,
no que tange ao acesso a educação seria mais
conveniente e fiscalmente mais promissor que
o Estado transferisse a responsabilidade de ser
provedor desse serviço à esfera do mercado
e concentrasse sua atenção nas políticas de
acesso e na regulação.
Para ampliar o escopo de ofertas de serviços
educacionais e para aliviar os setores da
sociedade que contribuem através dos impostos
para o sistema público e não necessariamente
o utilizam, essas teorias de caráter neoliberal
advogam que o Estado deve dividir – e na melhor

das hipóteses, transferir – essa responsabilidade
com o setor privado. Assim, além de possibilitar
que as famílias escolham livremente o tipo
de educação dos filhos, essas medidas seria
importante estímulo à competição entre os vários
serviços oferecido no mercado, melhorando sua
qualidade.
Para os que não puderem pagar, o Estado
atuaria ofertando “cupons” para que as
famílias beneficiárias pudessem “comprar” no
mercado os serviços educacionais que mais
se identificassem com as suas expectativas e
arcando com a diferença de preço caso fosse
maior que o disponível pelo Estado.
Durante a votação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb)
no ano de 2020, essa concepção reapareceu
no espectro da política econômica quando o
governo Bolsonaro, através da atuação do seu
ministro Paulo Guedes, propôs o deslocamento
de recursos destinados à ampliação do fundo
universal da educação para bancar um “vouchercreche”. O Ministro chegou a mencionar o desejo
de separar R$ 6 bilhões por ano para esse
benefício, que seria usado para acessar vagas
na rede privada de educação infantil.
E esse não foi o primeiro intento do Ministro
nesse sentido. No fim de 2019, o governo já
havia apresentado um projeto que desobrigava o
poder público a expandir sua rede de escola em
regiões com carência de vagas para alunos. Tal
investida, no entanto, teria que modificar a
Constituição brasileira, na medida em que ela
dispõe sobre a obrigatoriedade do investimento
prioritário na expansão de vagas na rede pública
de ensino, usando o sistema privado apenas
como complementar.
Os programas de transferências diretas de renda
vêm ocupando espaço cada vez maior dentro do
orçamento da assistência social. Isso deve-se aos
efeitos mais imediatos da pandemia sobre a contração
da renda dos mais pobres e ganhou novos impulso
com a criação do Auxílio Brasil no fim de 2021.
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A despeito da existência de amplo debate no
seio da sociedade, na medida em que até hoje
o Brasil opta por sistemas universais, desde as
opções seladas na Constituição Federal, está
ocorrendo uma mudança gradual no desenho nas
políticas sociais, privilegiando as transferências
monetárias em detrimento de programas sociais,
mesmo que ainda sim focalizados, mas que
estão dentro de um desenho mais complexo e
integrado.
Marcelo Neri, da FGV Social, menciona que,
em que pese houve aumento da dotação
orçamentária para o Auxílio Brasil, ocorreu perda
significativa de recursos destinado à política
direcionada aos moradores em situação em rua,
cujos gastos que eram na ordem de R$ 69,9
milhões em 2017 foram zerados em 2020.
Outros programas de desenhos mais complexos
que estavam integrados em uma perspectiva mais
abrangente de combate à fome, à pobreza e às
desigualdades sociais também foram esvaziados
ou mesmo cancelados nesse período, tais como o
Brasil Alfabetizado e o Programa de Aquisição de
Alimentos (PPA). Dessa forma, as transferências
monetárias diretas, ainda que com valores
acrescido com relação ao Bolsa Família, seguem
com deficiências para a resolução das múltiplas
causas da pobreza, que se acentuaram nesse
período, tais como a população em situação
de rua, a evasão escolar e a fome, problemas
que eram alvo dessas outras políticas sociais
que hoje amargam na negligência ou residual
dotação orçamentária.
Portanto, faz-se necessário empreender esforços
de forma coordenada, envolvendo distintos
especialistas de diversas áreas para que haja
uma sinergia entre a necessidade, especialmente
em face da urgência da calamidade social, entre
transferências de renda direta; desenho de
políticas mais complexas e definidas de atuação
sobre as causas da pobreza e desigualdade e,
concomitante, fortalecimento das políticas públicas
de caráter universal ou contributivas, caso da
educação, saúde, assistência e previdência social.
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SETORES
Sem surpresas, o ano de 2021 foi encerrado com
desempenho frágil dos setores da economia. Ao
longo do ano todo, apontamos a oscilação entre
resultados positivos e negativos, e a dificuldade
de recuperação por conta da insuficiência da
demanda interna. O atraso na vacinação, o
elevado e persistente patamar de desemprego,
o fim do auxílio nos primeiros meses do ano e
retomada do benefício em valor substancialmente
inferior, e a aceleração da inflação estiveram no
centro dos obstáculos enfrentados pela economia
para a recuperação.

Desempenho dos setores: Indústria
Com a divulgação dos dados de dezembro pelo
IBGE, a indústria registrou alta de 3,9% no ano,
todavia, insuficiente para compensar a perda de
2020, permanecendo 0,9% abaixo do patamar
anterior à pandemia. Não apenas a alta do ano
não reflete uma recuperação robusta, como
também mascara um comportamento oscilante
e até uma perda no ano: apenas em 3 meses
de 2021 houve crescimento em relação ao mês
anterior, e dezembro de 2021 registrou volume
de produção 4,1% inferior à dezembro de 2020.

Observando mais à fundo o resultado da indústria,
percebe-se que o subsetor mais impactado e
com menor recuperação foi o segmento de bens

de consumo, refletindo o baixo dinamismo da
demanda doméstica, com o elevado desemprego
e corrosão do poder de compra pela inflação.
Por outro lado, observando a balança comercial
da indústria é possível observar o movimento
de perda de complexidade da produção
industrial doméstica. Para além do maior déficit
da indústria de transformação – apesar do
aumento das exportações – que não pode ser
visto strictu sensu como um resultado “ruim”,
uma vez que o aumento de importações não é
algo necessariamente danoso para a economia
(pode ser reflexo de elevado dinamismo, por
exemplo), o que preocupa é a deterioração da
produção – e comercialização – de produtos de
maior intensidade tecnológica.
Segundo Rafael Cagnin, economista do Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
(IEDI), esta deterioração preocupa por serem
setores que não só propiciam maior dinamismo
econômico, como também propiciam maior
inserção nas cadeias globais de valor. José
Augusto de Castro, presidente da AEB, aponta
que a participação de manufaturados na
balança comercial foi a mais fraca desde 2000,
apresentando limitações para recuperação de
empregos – sobretudo de maiores salários.

Desempenho dos setores: Varejo
O desempenho do comércio varejista também
não foi motivo de grandes comemorações no
ano. Dentre os segmentos do varejo, menos
de 30% terminou o ano em patamar superior
ao anterior à pandemia. Destaques negativos
foram os segmentos de livros, jornais e
papelaria (-34,3%), equipamentos de escritório,
informática e comunicação (-14,8%), móveis
e eletrodomésticos (-12,9%) e combustíveis
e lubrificantes (-12,4%). Assim, apesar do
crescimento no ano, de 4,5% (varejo ampliado), o
setor também encerrou 2021 abaixo do patamar
de dezembro de 2020, -3,1% no conceito restrito
e -2,2% no conceito ampliado.
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A demanda interna também aqui pode ser
considerada a principal restrição à recuperação.
A perda de renda real pelas famílias, causada pela
combinação do elevado desemprego e achatamento
dos salários – com elevação da informalidade e das
formas intermitentes de contratos de trabalho – com
aceleração do nível de preços, corroeu o poder de
compra, restringindo o consumo. Por outro lado, pode
se somar em alguns segmentos pontuais a elevada
base de comparação de 2020, como é o caso do
segmento de supermercados, alimentos, bebida e
fumo, que possui parcela expressiva da composição
do varejo ampliado (quase um terço), que teve
desempenho positivo em 2020 pelo isolamento
social. Assim, em parte – ainda que bastante menos
expressiva do que as causas do arrefecimento da
demanda – o desempenho menos sólido do setor
varejista também foi motivado por uma compensação
no setor de serviços, que havia tido a pior recuperação
em 2020, e voltou a ocupar uma parcela maior com o
retorno das atividades presenciais.

Desempenho dos setores: Serviços
Os serviços, por sua vez, que haviam encerrado
o ano de 2020 sem recuperar o patamar anterior
à pandemia, finalmente reconquistaram suas
perdas. O setor encerrou o ano com crescimento
de 10,9% – após queda de 7,8% em 2020 – e
6,6% acima do patamar de fevereiro de 2020.
Sua recuperação é fundamental para a retomada
do emprego, uma vez que é aquele com maior
participação na empregabilidade, com atividades
intensivas em mão de obra.

Todavia, pelos dados do desemprego, era de se
esperar que essa recuperação da atividade não
estivesse exatamente alinhada com a criação pari
passu de postos de trabalho. Isto porque os segmentos
com maior participação no emprego ainda enfrentam
dificuldades e ritmo moroso de recuperação. Este
é o caso dos serviços prestados às famílias que,
apesar do crescimento de 18,2% em 2021, ainda
se encontram 11,2% abaixo do nível de fevereiro
de 2020. Similarmente os serviços profissionais,
administrativos e complementares ainda se
encontram 0,2% abaixo de fevereiro do ano anterior,
apesar da alta de 7,3% no ano recém-encerrado. Por
outro lado, segmentos menos intensivos em trabalho
e favorecidos pelo teletrabalho, como é o caso de
serviços de informação e comunicação registraram a
menor queda em 2020, de apenas 1,6%, e apontaram
crescimento de 9,4% em 2021, encerrando o ano
12,8% acima do patamar anterior à pandemia.
As perspectivas para 2022 não motivam projeções
positivas para os serviços. A expectativa de
estagnação econômica ou até mesmo recuo da
atividade apontam um novo ano de dificuldades
para o desempenho da economia. Por exemplo,
o indicador de confiança da FGV em janeiro de 2022
para a indústria figurou abaixo dos 100 pontos, pela
primeira vez desde agosto de 2020. A confiança dos
empresários do setor de serviços, também medida
pela FGV, registrou queda em janeiro e registrou o
pior resultado desde maio de 2021. Finalmente, a
confiança do setor de comércio apresentou a quinta
queda consecutiva, figurando o pior valor desde
abril do ano passado.
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POLÍTICA MONETÁRIAL
Em janeiro de 2022, o IPCA subiu em 0,54%,
desacelerando se comparado ao resultado de
0,73% observado em dezembro de 2021. Porém,
se levarmos em conta que o resultado de agora
foi o pior para o mês de janeiro desde 2016, temos
que a inflação acumulada em 12 meses subiu na
margem de 10,06% para 10,38%. Dentre os nove
grupos que compõem a pesquisa, o grupo de
maior impacto foi o de “Alimentação e Bebidas”,
tendo crescido em 1,1% e impactando o índice
geral em 0,23%.
Ao mesmo tempo, o indicador de inflação por
faixas de renda calculado pelo Ipea aponta para
uma desaceleração da inflação para todas as
faixas, mas com impacto menor sobre os grupos
de renda mais baixa. Neste sentido é interessante
observar que dado que o índice geral cresceu em
0,54%, dos seis grupos de faixa de renda que
compõem o indicador do Ipea, as três faixas
de renda mais baixas foram impactadas pela
inflação com valores acima dos observados
no índice geral, o que indica um maior aperto
no orçamento familiar para as famílias que já
possuem baixa margem de manobra frente às
intempéries econômicas.
No acumulado de 12 meses, as faixas de renda
muito baixa e baixa sofreram o impacto de
10,54%, enquanto que para as faixas de renda
média alta e alta a inflação foi de 9,94% e 9,6%,
respectivamente. Já para as faixas de renda média
baixa e média, a inflação acumulada em 12 meses
foi de 10,78% e 10,55%. No gráfico 1, podemos
observar, por um lado, uma desaceleração
quando comparados os resultados em janeiro aos
resultados em dezembro e novembro passados e,
por outro, os resultados de janeiro de 2022 estão
acima das médias para o mês calculadas desde
2016 para todas as faixas de renda, exceto a faixa
de renda alta.
Gráfico 1: Indicador de Inflação por faixas de
Renda – Ipea.

Fonte: IpeaData. Elaboração: CEE/IREE

Outrossim, as perspectivas que a política
monetária apresenta para a atividade econômica
não são boas. No início do mês corrente, ocorreu
a 244ª Reunião do Copom. O comitê, para além
de decidir por nova alta de 1,5%, levando a taxa
básica de juros ao nível de 10,75% ao ano, fez
importantes sinalizações no sentido de que o
aperto monetário, isto é, a elevação dos juros,
deverá ser maior do que o que era antes esperado.
Segundo a ata da reunião, em meio a um cenário básico
em que a conjuntura externa aponta para maiores
dificuldades, em particular com a possível elevação
dos juros norte-americanos; em que “a inflação ao
consumidor segue elevada, com alta disseminada
entre vários componentes (…)” e em que “as diversas
medidas de inflação subjacente apresentam-se acima
do intervalo compatível com a meta para a inflação”,
bem como com a avaliação pelo comitê de que os
riscos altistas para a inflação sinalizam um peso maior
sobretudo a partir “da incerteza em relação ao futuro do
arcabouço fiscal atual”, “(…) conclui-se que um novo
ajuste de 1,50 ponto percentual, seguido de ajustes
adicionais em ritmo menor nas próximas reuniões,
é a estratégia mais adequada para atingir o aperto
monetário suficiente e garantir a convergência da
inflação ao longo do horizonte relevante (…), ou seja,
como aponta a própria ata, “(…) O Copom considera
que, diante do aumento de suas projeções e do risco
de desancoragem das expectativas para prazos mais
longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário
avance significativamente em território contracionista”.
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Assim, se por um lado a sinalização de que o
aperto monetário deve continuar, por outro, se
aponta para uma redução da magnitude das
elevações subsequentes. Segundo Livio Ribeiro,
o Copom presenteou a si mesmo maiores graus
de liberdade ao trocar a expressão “cumprimento
da meta” por “convergência à meta” ainda na
ata da reunião de Dezembro, o que pode ser
interpretado como uma maior complacência
com o cumprimento da meta em 2022 e, de
forma semelhante, se aponta também para a
possibilidade de maiores surpresas a depender
da evolução do cenário geral quanto a atuação
da política monetária ao longo do ano corrente.
Segundo Alex Ribeiro, já era esperado pelo
mercado uma sinalização da redução no ritmo
dos aumentos da taxa básica, mas a ata de
fevereiro ainda deixou em aberto a possibilidade
de que o aperto monetário maior venha ou
numa elevação do nível terminal da taxa ou
ainda numa maior duração do ciclo de alta. Em
pronunciamento subsequente a divulgação da
ata da reunião, porém, Bruno Serra, um dos
membros do Copom, clareou mais o cenário,
sinalizando que o comitê buscará juros terminais
mais altos ao mirar sobretudo a meta para 2023.
Em verdade, ao se raciocinar dentro do modelo
com o qual se opera a política monetária no Brasil,
é possível criticar a condução da política monetária
a partir da ideia de que a Autoridade Monetária
reduziu os juros em demasia e que agora estão
sendo pagos os custos desta atitude em termos
de altas de juros e inflação. Por outro lado, não
é difícil observar que a atividade econômica está
estagnada há um bom tempo, que o número de
moradores de rua nas grandes capitais aumentou
muito nos últimos anos e que a situação no
mercado de trabalho e no custo de vida das
famílias tem se deteriorado. Assim, a busca por
alongar o período de convergência da inflação
para a meta estabelecida, priorizando um horizonte
mais amplo, é bem-vinda em termos de redução de
custos a atividade econômica, mas aponta também
para os limites da política monetária que deve focar
precipuamente na estabilidade da moeda.

Se o aumento no custo de vida das pessoas
pode ser autorreferenciado a complacência do
BCB em combater a inflação, pode-se também
apontar para o desmonte de políticas não
monetárias que visavam isolar ou diminuir o grau
de dependência dos preços internos aos preços
internacionais. Estas políticas – sobretudo
a manutenção de estoques reguladores de
commodities agrícolas e uma política de preços
de derivados do petróleo desatrelada aos preços
internacionais – embora estejam sujeitas a
críticas quanto a distorções alocativas que elas
possam causar, em verdade, aumentavam o
grau de autonomia da política econômica interna
frente a choques externos.
Ademais, e voltando a ata de fevereiro, o
aumento da margem de manobra do Copom
pode ser interpretado também como um maior
cuidado com a situação externa. Segundo a ata
da última reunião do FOMC (o Copom dos EUA),
uma alta de juros “em breve” está contratada. Os
juros norteamericanos nos afetam aqui sobretudo
a partir do canal cambial. Quando os juros lá
sobem, mantendo-se os juros aqui inalterados,
o caminho natural de capitais de curto prazo é
a saída do país, o que pressiona a taxa cambial
e eleva custos no país, esbarrando nos índices
inflacionários. Assim, caso os juros aumentem
por lá, não haverá outra solução para a política
monetária aqui que não seja um aumento no
grau de restrição.
Em suma, a política monetária não será, como
já ficou claro ao longo de 2021, a responsável
por uma retomada do crescimento econômico. A
aposta para o próximo governo deverá ser feita
na política fiscal, dentro de um novo arcabouço
fiscal que inspire credibilidade no mercado ao
mesmo tempo que permita ao governo realizar
investimentos públicos que sejam capazes de
gerar empregos e demanda.

©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

13
POLÍTICA FISCAL
Em nosso Boletim de fevereiro de 2022 sobre
a Política Fiscal, vamos tratar de uma questão
mais ampla que felizmente tem sido levantada
no debate público brasileiro. Entre duas grandes
vertentes do pensamento econômico brasileiro,
desenvolvimentistas e liberais, a agenda de uma
Reforma Tributária progressiva deve ser ponto
de convergência, em função da construção de
Estado justo e legítimo frente à sociedade. Sobre
este tema, em particular, discutiremos um texto
recente de Samuel Pessoa.
Em seu texto no Ibre, Samuel se utiliza de
uma entrevista concedida por Rubens Ricupero à
jornalista do Valor Econômico Maria Cristina
Fernandes. Nesta entrevista, Ricupero afirma que
enxerga o bicentenário de nossa independência
como um momento dúbio em que o país está
permeado por uma aura de baixa autoestima
decorrente da crise econômica e da morte de
mais de 600 mil brasileiros devido a pandemia
da Covid-19, mas ao mesmo tempo as eleições
trazem a possibilidade de que a sociedade possa
votar pela mudança. Na esteira desse raciocínio,
Ricupero ainda afirma que os sistemas políticos
brasileiros dificilmente duram mais do que 40
anos. Segundo ele, “Não sei como vai ser, mas
sei que será inevitável. É uma lição de história.
Um sistema nasce, vive e morre. Só não morre
quando se autorreforma. Há sistemas que têm
essa capacidade. Sem querer dar a isso um
caráter fetichista. Os regimes brasileiros não
duram mais do que 40 anos”.
Samuel empresta de Ricupero a visão de
que nossa República Nova necessita se
autorreformar. Segundo Pessoa, o sistema
atual deu mostras de esgarçamento do contrato
social de 1988 a partir das jornadas de Junho
de 2013. A tentativa de construção de um Estado
de bem-estar social ao estilo europeu continental
“gerou forte aumento da carga tributária e
baixo crescimento da economia”. Mais além, o

esgotamento da capacidade fiscal do Estado é o
sinal mais claro do esgotamento de um sistema
politico”. E para justificar essa visão, Pessoa cita
trechos de um texto escrito por Celso Furtado
no calor de 1962. Vale a pena reproduzirmos o
trecho citado inteiro:
Nada de concreto, no entanto, foi realizado
nessa direção. Surgiu, assim, essa óbvia
contradição que vivemos nos dias de
hoje: exige a opinião pública do Estado o
desempenho de importantes funções ligadas
ao desenvolvimento econômico e social do
país, mas através de seus representantes,
no Parlamento, essa mesma opinião pública
nega os meios de que necessita o Estado
para cumprir tal missão. A consequência
prática, conhecemo-la todos: são os déficits
do setor público e o seu financiamento com
simples emissões de papel moeda.
O fato de que o Parlamento não capacite a
administração para coletar os impostos de que
necessita e ao mesmo tempo amplie todos
os dias os gastos do governo em funções do
desenvolvimento, traduz claramente a grande
contradição que existe presentemente na
vida política nacional.¹
E mais a frente:
Por outro lado, na ausência de uma política
consciente que preservasse à ação do
Estado o seu caráter social, improvisou-se,
em nome do desenvolvimento, uma estrutura
de subsídios que muitas vezes premiou de
preferência os investimentos supérfluos, ou
aqueles que vinham a permitir, dada a sua
tendência monopolista, uma concentração
ainda maior da riqueza em mãos de grupos
privilegiados. Através de simples doações de
capital, os subsídios cambiais e creditícios
transferiram para umas poucas mãos grandes
riquezas sociais.2
Samuel conclui da seguinte forma:
O caminho adotado pela sociedade e pelos
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políticos no atual esgotamento do sistema não
está claro. Oxalá a história seja diferente e,
sem rupturas políticas, o sistema consiga se
reformar. Se o próximo presidente conseguir
arbitrar um ajuste fiscal e se, em alguns anos,
conseguirmos construir um superávit primário
estrutural de 2-2,5% do PIB, com inflação na
meta, será sinal de que avançamos, mais
do que hoje se imagina, aos dois séculos de
história independente.
Celso Furtado, um grande economista brasileiro,
pode ser considerado um dos poucos em nossa
profissão que encontrou o equilíbrio necessário
tanto por enxergar as insuficiências do
mercado e do sistema de preços do capitalismo
subdesenvolvido brasileiro, sistema diferente
daqueles que servem de base para os modelos
econômicos produzidos em países desenvolvidos,
quanto por sublinhar os mecanismos perversos
que a estrutura política, social e econômica
geram em termos de concentração de renda, dos
quais, um deles, o patrimonialismo.
Há um grande mal-estar entre a intelectualidade
brasileira, em especial entre os economistas.
Nossa profissão parece dividida por um muro
que separa dois núcleos duros irreconciliáveis.
Por um lado, a tradição desenvolvimentista que
encontrou em Furtado seu maior expoente, mira
com desconfiança qualquer discurso que não
dê o devido espaço à atuação estatal como
indutor do desenvolvimento. Por outro, a tradição
liberal enxerga com desconfiança igual ou maior
qualquer tentativa de atuação estatal que não
parta da ontologia de que o “mercado” é sempre
eficiente.
A tradição liberal no pensamento econômico
brasileiro sublinha o colosso estatal dos
tempos do desenvolvimentismo, foca sua
crítica nas distorções patrimonialistas geradas
no bojo da cena política brasileira, reivindica
maior integração econômica aos mercados
internacionais e clama pela primazia do setor
privado que através do sistema de preços deve
liderar o processo alocativo do crescimento.

Assim, tem-se uma diferença fundamental
entre estes dois campos. Para uns, o sistema
de preços e o setor privado tem limites claros
dada a situação subdesenvolvida. Para outros,
é o patrimonialismo, a herança portuguesa, o
excesso de burocracia, a intervenção estatal
e, mais recentemente, a má qualidade da
educação, os culpados pela debacle econômica
brasileira. E no pano de fundo dessa questão
desde os anos 1990 está o desmonte do Estado
desenvolvimentista e a construção de um Estado
liberal.
Agora, lançamos mão de um outro texto recente
também publicado no blog do Ibre para
apresentarmos nosso ponto: Alexandre Manoel
defende também, como Samuel, que o grande
desafio brasileiro é a geração de superávits
primários e a redução da dívida bruta brasileira até
níveis compatíveis com pares emergentes como
África do Sul e México, por exemplo. Ao analisar
as propostas recentes dos presidenciáveis para
a economia e, em particular, para a situação
fiscal, o autor afirma que há pouco consenso
em como fazer o ajuste fiscal, se pelo lado dos
gastos ou da receita, com aumento de carga
tributária. Mais além, Manoel aponta que nos
últimos anos várias vezes foi tentado o aumento
de carga tributária a partir de novos impostos ou
aumento das alíquotas dos impostos vigentes,
mas que em todas as oportunidades a sociedade,
através do parlamento, rejeitou tais medidas. O
autor aponta, então, que o caminho crível para a
geração de superávits seria, pelo lado da receita,
a ampliação de bases de tributação como “na
exploração eficiente da loteria/jogos de aposta”
ou, pelo lado dos gastos, “evitar o aumento real
das [despesas] existentes”.
Ao afirmar que a sociedade através de seus
representantes no Congresso rejeita a elevação
da carga tributária, encontra-se o impasse atual
e voltamos novamente ao trecho acima citado de
Furtado:
“exige a opinião pública do Estado o
desempenho de importantes funções ligadas
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ao desenvolvimento econômico e social do
país, mas através de seus representantes,
no Parlamento, essa mesma opinião pública
nega os meios de que necessita o Estado
para cumprir tal missão”.
Ou seja, a sociedade brasileira exige a
manutenção do Estado de bem estar social, mas
seus representantes não concedem ao Estado as
ferramentas necessárias para tal. A legitimidade
do Estado brasileiro frente a população sempre
esteve prejudicada e aqui acreditamos residir a
razão apontada por Ricupero para a curta duração
de nossos regimes políticos. Em nossa visão, essa
falta de legitimidade apenas poderá ser corrigida
por uma Reforma Tributária progressiva, pelo lado
das receitas. É neste ponto que os economistas
devem convergir. Se por um lado, toda e qualquer
forma de patrimonialismo deve ser combatida,
privilégios simbólicos e pecuniários devem ser
extirpados, a discussão quanto ao papel do
Estado na economia e quanto ao seu tamanho
podem ser ainda objeto das disputas políticas.
Ao mesmo tempo, a Reforma Tributária, seja ela
para manter a carga atual, seja ela para elevar a
carga por alguns anos de modo a facilitar o ajuste
ou ainda seja ela para elevar a capacidade de
investimento do Estado deve ser feita de maneira
que as parcelas da sociedade, hoje privilegiadas
pelo sistema atual, paguem, como comumente se
diz nos EUA, sua justa parte.

com a situação atual. A última tentativa de se
aprovar uma Reforma Tributária no governo
atual mostrou o poder de grupos de pressão,
em boa parte, defensores cínicos do liberalismo
brasileiro. A autocrítica dos desenvolvimentistas
têm sido pedida pela mídia e pelos adversários
no debate público há algum tempo. Agora, aos
liberais também deve caber a autocrítica pela
agenda econômica implementada nos últimos
anos. A agenda conjunta entre estas duas
vertentes do pensamento econômico brasileiro
deveria encontrar aderência no que tange a
nossa estrutura tributária e sua progressividade
necessária, pois ai reside um fator fundamental
para a legitimidade do Estado. Na medida em
que os grupos que possuem acesso privilegiado
ao poder pagarem sua justa parte em tributos, os
gastos serão melhor geridos.
Por fim, vale dizer, um Estado sem legitimidade
acaba por recorrer à coerção, situação que
nunca pode ser admitida por nenhum democrata.
1 FURTADO, C. A pré-revolução brasileira. Fundo
de Cultura., Rio de Janeiro, 1962. páginas 42 e 43.
2 FURTADO, C. A pré-revolução brasileira.
Fundo de Cultura., Rio de Janeiro, 1962. 14 e 15.
3 FURTADO, C. A pré-revolução brasileira. Fundo
de Cultura., Rio de Janeiro, 1962. Página, 43

Furtado em trecho subsequente em questão
escreve:
Mas, como o parlamento representa apenas
uma fração da opinião pública nacional –
aquela economicamente mais bem armada
para vencer nas eleições, dentro do sistema
eleitoral vigente, – o investimento público é
financiado não com o esforço daqueles que
se beneficiam dos frutos do desenvolvimento
e sim com o sacrifício daqueles que não tem
acesso a esses frutos.³
Não obstante o contexto em que escreve
Furtado seja outro, este ainda possui paralelos
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